Jaarverslag 2020

Vincen usvereniging Beek.
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Voorwoord:
De Vincen usvereniging Beek is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisa e, aangesloten bij de
Vincen usvereniging Nederland en daardoor verbonden met de Interna onale Vincen usvereniging,
geves gd te Parijs.
De vereniging is geworteld in de christelijke tradi e en bekommert zich, geïnspireerd door het
gedachtegoed van Vincen us à Paulo, om ieder mens in nood ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.
In een jd waarin de overheid steeds meer terugtreedt en verantwoordelijkheden meer en meer bij de
burger zelf worden gelegd, raken steeds meer mensen tussen wal en schip. Helaas is lang niet iedereen in
staat om de eigen problemen op te lossen, niet iedereen is zelfredzaam.
In deze omgeving, “de s lle armoede“, ziet de Vincen usvereniging Beek haar opdracht en taak om
mensen te helpen.

Hoe is de Vincen usvereniging Beek georganiseerd.
De Vincen usvereniging Beek, die ak ef is in de hele gemeente Beek, bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
Op 1 januari 2020 waren 9 vrijwilligers ak ef voor onze vereniging. Het bestuur van de vereniging bestond
uit 4 personen, voorzi er, secretaris penningmeester en waarnemend penningmeester.
De overige vrijwilligers worden, conform de statuten, medewerkers genoemd. Al onze vrijwilligers
beschikken over speci eke deskundigheden, die belangeloos ingezet worden om hulpvragers in de
gemeente Beek te helpen en te begeleiden.
Bestuur en medewerkers ontvangen geen beloning, noch een vergoeding voor de door hun te verrichten
diensten en ak viteiten. Zij ze en zich geheel belangeloos in voor de hulpvragers die wij als
Vincen usvereniging willen helpen en ondersteunen. Voorts zijn van alle bestuursleden en medewerkers
VOG-verklaringen afgegeven en in bezit van ons secretariaat.
De Vincen usvereniging Beek is bereikbaar via onze telefonische hulplijn 06-11103092, en eveneens via
de E-mail : secretariaat@vincen usbeek.nl
Verder is informa e te vinden op onze website : www.vincen usbeek.nl
Door de Corona en de hierop genomen maatregelen was het voor onze vereniging niet mogelijk het
schema van bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen vol te houden. Tot en met mei 2020
hebben de vergaderingen van januari, maart en mei 2020, met in achtneming van de regels over afstand
houden, gewoon plaatsgevonden. Daarna hee het bestuur door veel persoonlijk contact onderling toch
de mogelijkheid gevonden om met elkaar te overleggen en besluiten te nemen.

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ft

ti

ti

ti

tt

ti

ti

fi

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

2

Overleg met Vincen usverenigingen en overige instan es.
De Hoofdraadvergadering van de Vincen usvereniging Nederland op 14 november 2020 in Vught werd
uitsluitend digitaal gevoerd.
In 2020 vergaderde een afvaardiging namens het bestuur van de Vincen usvereniging Beek met
vertegenwoordigers van instan es of waren er overleg momenten, zoals met:
•

afd. Werk en Inkomen, gemeente Beek.

•

Wethouder Soc. Zekerheid, Welzijn en Zorg van gemeente Beek.

•

De contacten met de overige maatschappelijke organisa es verliepen dit jaar digitaal of
telefonisch.

In 2020 hebben wij ons aangesloten bij een ini a ef Beek Samen Helpt waarbij verschillende Beeker
verenigingen samenwerken om hulpvragen vanuit de Beeker gemeenschap te kunnen beantwoorden,
deze hulpvragen kunnen variëren een boodschap doen, een wandeling maken tot hulp bij administra e.
Overige ak es en ak viteiten.
Door de Corona pandemie en de hierop genomen maatregelen is dit jaar voor onze vereniging een jaar
met uitdagingen: hoe kunnen wij hulp blijven verlenen op gepaste afstand. Toch hebben wij onze
ac viteiten ook dit jaar kunnen invullen, t.w.:
Op 3 en 4 april hebben wij assisten e verleend bij de voedselinzameling t.b.v. de Voedselbank Zuid
Limburg, in de R.K. Kerken te Beek, Spaubeek en Neerbeek.
Eetcafé Neerbeek biedt een gezonde maal jd in goed gezelschap. Voor een aantal hulpvragers die hieraan
wilden meedoen, hebben wij de eigen bijdrage betaald. Ook deze ac viteit is in de loop van het jaar
gestopt en zal zodra mogelijk weer worden opgenomen.
In samenwerking met de S ch ng MEE konden de kinderen van onze hulpvragers toch een
sinterklaaskadootje ontvangen d.m.v. door MEE beschikbaar gestelde cadeau-code-bonnen.
In het laatste kwartaal van dit jaar zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met het Nederlandse
Rode Kruis voor steun aan ongedocumenteerden en mensen met bescheiden inkomen die toch, om welke
reden dan ook, niet in aanmerking komen voor de voedselbank.
Kerstpakke en ak e: Rond de Kers jd verzorgt onze vereniging jaarlijks een kerstpakke en ak e voor de
bij ons bekende gezinnen en alleenstaanden die onze hulp nodig hebben. Ook dit jaar hebben wij een
pakket uitgereikt, aangevuld met een tegoedbon van de PLUS, zodat onze hulpvragers zelf hun wensen
konden invullen.
Hulpaanvragen en hulpverlening.
Hulpaanvragen bereiken ons veelal via de pastores van de R.K. parochies in de gemeente Beek. Inmiddels
weten organisa es zoals: afd. Sociale Zaken gemeente Beek, Partners In Welzijn, S ch ng MEE,
Zuyderland Gespecialiseerd Thuisbegeleiding, Moveoo maatschappelijke opvang WM, Humanitas,
Daelzicht, Par cipa ecoaches Si ard, Wijkteams Beek etc. ons makkelijk te vinden en brengen ons in
contact met hulpvragers woonach g in de gemeente Beek.
Via onze telefonische hulplijn 06-11103092 en ons e-mailadres : secretariaat@vincen usbeek.nl
ontvangen wij ook hoe langer hoe meer verzoeken tot hulp.
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Bereikt ons een verzoek tot hulp, dan wordt doorgaans door 2 vrijwilligers van de Vincen usvereniging
een bezoek gebracht aan de hulpvrager en een intakegesprek gehouden. Aan de hand van dit
intakegesprek wordt bekeken hoe verdere hulpverlening gestructureerd moet worden. De “lijnen” binnen
de vereniging Beek zijn kort, zodat besluitvorming tot hulp snel genomen kan worden. Bij dit hele proces
van intakegesprek en verdere begeleiding worden de huidige richtlijnen van de AVG, ter bescherming van
de privacy van de hulpvragers, strikt gevolgd.
Ook in 2020 verleenden wij hulp in natura, zoals goede 2e hands wasmachines, koelkasten, drogers,
stofzuigers, meubels etc.
Verder waren wij behulpzaam bij inrich ng van woningen, nanciële bijdrage aan kosten sportclub en
verstrekken van 2e hands etsen etc., etc. Ook verleenden wij, waar nodig, administra eve ondersteuning,
corresponden e met overheidsinstan es of ondersteuning bij belas ngaangi e.
Mensen in nanciële nood (door schulden) en waar voorliggende voorzieningen ontbreken, kunnen door
ons geholpen worden met een renteloze lening, met een mild a ossingsklimaat. Verder worden deze
personen door ons gea endeerd op de Schuldhulpverlening bij de gemeente Beek en zo nodig begeleid.
Door het hele jaar heen verstrekken wij tegoedbonnen voor de supermarkt aan gezinnen die het
nancieel moeilijk hebben. Ook hebben wij bonnenboekjes verstrekt aan de hulpvragers die gebruik
willen maken van de Wensbus en faciliteren wij hulpvragers die willen deelnemen aan Eetcafé Bie Olga in
Neerbeek.

Publiciteit, naamsbekendheid.
Om bekendheid te geven omtrent onze ak viteiten verschijnt er maandelijks een adverten e in de
Nuutsbaeker welke huis aan huis wordt bezorgd en ook in de diverse parochieblaadjes wordt regelma g
geadverteerd.
Verder liggen er bij huisartsenprak jken, kerken, gemeente Beek, Bond van ouderen en elders
vouwfolders van de Vincen usvereniging Beek met het mo o: “Ieder mens telt”.

Financiën en sponsoring.
De waarderingssubsidie van de gemeente zal worden doorgeschoven naar 2021.
Verder zijn er steeds meer mensen en verenigingen die ons werk incidenteel of regelma g nancieel
steunen'
Voor al deze beguns gers past hier een woord van oprechte dank, mede namens onze anonieme
hulpvragers, die wij dankzij deze gi en nog beter kunnen helpen.
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Tevens worden ons ook hulpgoederen aangeboden zoals o.a. gebruikte meubels, bedden, TV's, kleding
etc. Als wij deze goederen direct kunnen afze en bij ons bekende hulpvragers, dan gebeurt dat ook.
Verder hebben wij een goede rela e en goede afspraken met onze zustervereniging in Geleen, die
beschikt over een winkel en opslagruimte waar deze goederen te koop worden aangeboden aan minder
draagkrach gen tegen zeer lage prijzen en waar ook onze hulpvragers gebruik van kunnen maken.

Het bestuur.
Gedurende 2020 was de samenstelling van het bestuur:
Voorzi er:

Dhr.G.Coumans

Heirstraat 57

6191JS Beek.

Waarnemend Penningmeester tot 30 november en Penningmeester vanaf 1 december
Dhr.A.Wijnands

Merelstraat 32

6176EZ Spaubeek

Dhr. A. Houppermans

Merelstraat 34

6176EZ Spaubeek

Mevr.O.Pleumeekers

Hoolstraat 48

6191TZ Beek

Penningmeester tot 30 november

Secretaris:

Verenigingsgegevens:
Opgericht 1867.
Secretariaat : p/a Hoolstraat 48, 6191 TZ Beek
Bankrela e : NL 44 RABO 0104.9047.63
Inschrijfno: KvK Limburg :14.097.151
ANBI :

1-1-2008 RSIN 818652275

Website:

www.vincen usbeek.nl

E-.mailadres : secretariaat@vincen usbeek.nl
Tel.hulplijn: 06-11103092

Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van ……………. en wegens de
Coronamaatregelen per mail aangeboden aan de medewerkers.

Beek, februari 2021, O. Pleumeekers, secretaris.
Vincen usvereniging Beek.
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