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Jaarverslag 2018 Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel 

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen 

en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. 

Ieder mens telt in Berlicum | Den Dungen | Gemonde | Middelrode | Sint-Michielsgestel 
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Vincentius ondersteunt de Voedselbank in Sint-Michielsgestel 

De stijging van het aantal cliënten 

die in 2017 is ingezet, ging in 2018 

in het uitgiftepunt van de 

voedselbank in de gemeente Sint-

Michielsgestel verder door. Van 

gemiddeld 19 adressen per week 

aan het begin van het jaar naar ca. 

37 adressen per week aan het einde 

van het jaar. Bijna een 

verdubbeling.  
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Als belangrijkste reden hiervoor geldt dat de landelijke criteria zijn 

verruimd waardoor een groter deel van de doelgroep van arme mensen 

door ons kon worden geholpen. Een tweede reden is dat er hard gewerkt is 

aan meer bekendheid geven aan het werk van 

de voedselbank, wij zijn er o.a. in geslaagd 

veel eerstelijns ondersteuners te bereiken en 

is er een goede afstemming geweest met 

Loket Wegwijs.  

In de aanvoer van het voedsel is weinig 

verandering gekomen, de meeste 

levensmiddelen komen van de supermarkt of 

bakker uit de directe omgeving, maar ook 

door onderlinge uitwisseling tussen 

voedselbanken in de regio, via het 

Distributiecentrum en Voedseltuin Boxtel. De 

voorziening van verse groente in de 

wintertijd blijft zorgelijk.  

In verband met de privacy van de cliënten is begin mei verhuisd naar een 

andere ruimte voor de uitgifte van de voedselpakketten, waarbij de cliënten 

nu gebruik kunnen maken van de toegang aan de achterkant van De 

Litserborg.  

 

Extra giften van Vincentius voor klanten Voedselbank  

Met de opbrengst van het kerstfeest 

in de Litserborg in 2017 zijn in 

januari 2018  tegoedbonnen voor 

de drogisterij en de 

speelgoedwinkel én 

toegangskaartjes voor de ijsbaan 

uitgedeeld.  In februari zijn 

speelgoedcheques van € 25,-- 

meegegeven, welk bedrag eerder 

door de gemeente voor dit doel is geschonken. In juli hebben we alle 

cliënten voor de vakantie een boodschappenbon meegegeven en van de 

opbrengst van de sponsoractie van een voetbalvereniging hebben we in 
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december boodschappenbonnen uitgedeeld. Verder heeft een hotel in Den 

Dungen voor 37 gezinnen een kerstmaaltijd meegegeven.   

 

Activiteiten voor kinderen – kindermiddag in de Litserborg 

In het vroege voorjaar van 

2018 is besloten om een 

Kindermiddag te organiseren. 

In overleg met de gemeente is 

bewust gekozen voor meer 

kinderen dan alleen de vaste 

bezoekers van de 

voedselbank. Ook kinderen uit 

gezinnen met een minimum 

inkomen werden uitgenodigd.  

Zo’n 35-40 kinderen hebben 

op woensdagmiddag 6 juni in de Litserborg kunnen genieten van een 

spannende Walt Disneyfilm met een mooi en gelukkig happy end. Daarna 

werden frites, snacks en frisdrank uitgedeeld, een goodie-bag per kind en 

vervolgens kregen zij vrijkaartjes voor de kermis. Het was een bijzondere 

middag, de kinderen hebben volop genoten. 

 Na afloop is door de werkgroep besloten deze activiteit dit jaar te herhalen, 

voorbereidende besprekingen hiervoor zijn al gaande. 

Giften voor kinderen 

Dit is allemaal mogelijk gemaakt door ondersteuning van de gemeente en 

Rotary Club Den Bosch Oost.  De inhoud van de goodie-bags is geschonken 

door een grootwinkelbedrijf uit Sint-Michielsgestel 
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Gastlessen aan basisschoolkinderen over armoede 

 Bij voedselbank Boxtel is het idee 

ontstaan om gastlessen te gaan geven 

aan kinderen op de basisschool om te 

praten over armoede. In onze 

gemeente hebben wij hiervoor 2 

vrijwilligers van Vincentius gevonden, 

de gastlessen zelf zijn hier echter nog 

niet van start gegaan.  

 

Activiteiten voor kinderen – Sinterklaasmiddag en speelgoedactie 

Voor kinderen tot 12 jaar van 

ouders met een krappe beurs is 

er op 1 december een 

Sinterklaas activiteit geweest.  

Hiervoor werd een 

speelgoedactie opgezet 

waarmee aan alle bewoners van 

onze gemeente gevraagd werd 

tweedehands speelgoed te 

doneren. Het aanbod hiervoor was enorm, vele malen hoger dan verwacht. 

Gezelschapsspelletjes, puzzels, boeken, poppenspullen, speelgoedauto’s in 

alle soorten en maten, buitenspeelgoed, videospelletjes, knuffels, crea-doe 

spulletjes, te veel om op te noemen.  

Na een aantal ochtenden stevig 

uitzoeken en sorteren heeft ieder 

kind 7 cadeautjes gekregen. Zo’n 

85 kinderen gingen met 

glunderende gezichtjes terug naar 

huis en Sinterklaas en Piet waren 

heel tevreden.  

Ook deze activiteit zal het 

komende jaar worden herhaald in 
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samenwerking met de in oprichting zijnde Speelgoedbank.  Gesprekken 

daarover zijn momenteel gaande. 

 

Vincentius deelde in 2018 Klijnsmagelden uit aan gezinnen 

Het afgelopen jaar is ook veel 

aandacht uitgegaan naar en 

werk verricht voor het 

bestrijden van armoede 

onder kinderen.  Al in 2017 is 

hierover gesproken met de 

wethouder en 

beleidsmedewerker van onze 

gemeente en een belangrijk 

thema hierbij was het besteden van Klijnsmagelden. In januari 2018 heeft 

de gemeenteraad groen licht gegeven aan het gemeentebestuur om een deel 

van dit geld, te weten € 8.500 aan onze vereniging over te hevelen.  

Vincentius had daarbij de taak dit te besteden aan zwemlessen, fietsen voor 

kinderen die naar de middelbare school gaan, talentontwikkeling en 

bijdrage schoolkosten.  

In totaal zijn 39 aanvragen ontvangen waarvan 22 gehonoreerd, 6 

afgewezen en 11 nog in behandeling op het moment van de overdracht. In 

de meeste gevallen ging het hierbij om aanvragen voor zwemles en bijdrage 

aan schoolkosten.  

Achter de schermen 

Een unieke samenwerking tussen een professionele organisatie en een 

vereniging van vrijwilligers kwam hierbij tot stand. Voor ons betekende dit 

een flinke uitbreiding van ons werk waarvoor het aantrekken van een 

nieuw bestuurslid noodzakelijk was. We vonden 2 vrijwilligers bereid om 

deze taak op zich te nemen en zij zijn met groot enthousiasme en veel 

energie hieraan begonnen. Folders werden uitgedeeld, pamfletten 

opgehangen en informatie verstrekt aan o.a. ambtenaren,  medewerkers 

van het Sociaal Team, de werkgroep Ambassadeurs tegen armoede, 
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maatschappelijk werk, de GGD, de kledingbank, Vluchtelingenwerk. enz. 

enz.   

Al snel kwamen de aanvragen binnen die alle in een persoonlijk gesprek bij 

de aanvrager thuis zijn besproken. Controle of de aanvraag terecht was 

vond plaats in samenwerking met de gemeente.  

Evaluatie samenwerking met de Gemeente 

Helaas verliep de samenwerking met 

de Gemeente niet altijd even gewenst. 

Overleg met de wethouder en een 

gesprek met de burgemeester heeft er 

niet aan toe kunnen bijdragen dat de 

samenwerking verbeterde. Daar kwam 

bij dat het aantal aanvragen flink 

opliep en er ook nogal eens een 

taalprobleem met de cliënt om de hoek kwam kijken, dat weer extra tijd 

vergde. Er zijn vele dagen en uren gestoken in dit werk. De 2 vrijwilligers 

noemden zich onbezoldigd medewerker van het gemeentelijk apparaat.  

Helaas hebben we uiteindelijk moeten besluiten om de taak per 1 januari 

2019 terug te geven. De moeizame samenwerking met het gemeentelijk 

apparaat en de grote hoeveelheid werk ligt hieraan ten grondslag.  Wij 

vinden het oprecht jammer dat dit werk tot dit einde is moeten komen. 

 

Activiteiten - thuisadministratie 

De vrijwilligers van de Vincentius Thuisadministratie hebben het afgelopen 

jaar een paar keer hun hulp kunnen aanbieden aan mensen die hun 

huishoudportemonnee niet goed op orde hebben.  

Op de achtergrond en samenwerking met  Schuldhulpmaatje i.o. 

De adressen worden ons aangereikt door officiële maatschappelijk 

werkende instanties die inzage hebben in het financiële reilen en zeilen van 

hun cliënt.  
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Omdat het huidige aanbod naar onze mening 

mager is en wij ervan overtuigd zijn dat de 

nood om financiële begeleiding in onze 

gemeente veel groter is, hebben wij in de 

loop van 2018 contact gezocht met de 

vrijwilligersorganisatie Schuldhulpmaatje 

Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en 

organisaties èn professionele bureaus voor schuldhulpverlening. 

Schuldhulpmaatje Nederland heeft in de loop der jaren veel ervaring 

gekregen in het tijdig signaleren van schulden door middel van 

onlinetechnieken. Zij probeert daarmee in een vroeg stadium mensen met 

kans op schulden te bereiken door hen de juiste informatie en hulp aan te 

bieden met als doel te voorkomen dat de financiële situatie onnodig uit de 

hand loopt.  

Na een paar voorbereidende gesprekken is begin deze maand de 

intentieverklaring ondertekend met de bedoeling in de tweede helft van 

2019 aan de slag te gaan.  

Het is de bedoeling dat dit lokale Schuldhulpmaatje werkt als zelfstandige 

organisatie en in haar bestuur een afgevaardigde van de 

Vincentiusvereniging krijgt.  

 

Onderzoek nieuwe activiteiten – kringloopwinkel 

Aan het zoeken naar een locatie voor 

een kringloopwinkel hebben we ook 

aandacht besteed. Dit jaar hebben we 

contact gehad met verschillende 

eigenaren van mogelijk geschikte 

panden. Ondanks dat in januari 2018 

er door de gemeenteraad unaniem 

een motie is aangenomen om een 

actieve houding aan te nemen bij het 

creëren van een locatie voor een Vincentius kringloopwinkel, is dit tot 

heden niet tot resultaat gekomen.   
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Activiteiten – kerstpakketten actie 

In totaal hebben we 164 mooie 

kerstpakketten kunnen 

samenstellen die door onze vaste 

groep enthousiaste bezorgers 

tijdig zijn afgeleverd.  

 

 

Levensmiddelen inzameling in de periode voor Kerstmis 

De voorbereiding voor de kerstpakkettenactie is in september van start 

gegaan. Gelukkig ligt voor deze activiteit een goed draaiboek klaar.  

Op de zaterdagen 1 en 8 december zijn op initiatief van de inmiddels 

bekende en zeer gemotiveerde leden van de diaconiegroep Sint Norbertus 

uit Berlicum, in samenwerking met ons, levensmiddelen ingezameld bij de 

Jumbo en de Coöp op het Mercuriusplein. De bewoners van o.a. Berlicum 

hebben wederom gul gegeven en ook in de collectebus zat een aardig 

bedrag.  

 

Communicatie 

Een goede verstandhouding met de lokale 

pers is voor ons van grote waarde om 

onze boodschap en activiteiten aan de 

bewoners van onze gemeente mee te 

delen. Zo hebben we het afgelopen jaar 17 

keer met een mooi artikel in De Brug 

gestaan, twee keer in de parochiebladen 

Augustinus en De Ware Jacob en één keer 

in het Michaelblad. Voor verdere 

publiciteit hebben we in september met een kraam op het Wijkplein in Sint-

Michielsgestel gestaan en meegedaan aan de Michaëldag in de tuin van de 

pastorie.  
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Onze wens om een eigen website is 

het afgelopen jaar in vervulling 

gegaan. Op 

www.vincentiusgestel.nl kan 

iedereen alles lezen over onze 

Vincentiusvereniging en ons 

volgen bij onze activiteiten. De 

kosten voor de website zijn 

betaald uit een gift die wij in het voorjaar hadden ontvangen. 

 

Vincentius organisatie 

Vorig jaar zijn we als bestuur zes keer bij elkaar gekomen voor een 

vergadering,  en wel in februari, maart, mei, juli, september en november. 

We maken hiervoor nog steeds gebruik van de vergaderruimte in de 

voormalige pastorie aan het Grinsel. Centraal in onze vergadering staat 

altijd het doel van ons werk, namelijk om de medebewoner uit onze 

gemeente die het financieel even niet kan bolwerken, te helpen. Het is 

opvallend hoe iedere keer met veel liefde en enthousiasme dit werk in 

harmonieuze samenwerking wordt gedaan.  

Het jaar 2018 zijn we begonnen met een Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Aansluitend aan de uitgifte van de voedselbank zijn we op donderdag 3 

januari met ons allen bijeengekomen in De Litserborg, niet alleen om elkaar 

een goed nieuw jaar te wensen, maar ook om de onderlinge relatie tussen 

alle vrijwilligers te versterken.  

Afscheid van 2 bestuursleden 

Twee bestuursleden zijn gestopt met het werk 

voor Vincentius. In het najaar van 2018 heeft 

Jacques Claerhoudt zijn functie als 

penningmeester na 27 jaar neergelegd.  En in het 

voorjaar van 2019 heeft ook ons bestuurslid 

Wilhelmien van de Wassenberg haar taken na 

ruim 13 jaar neergelegd. Een nieuwe penningmeester is aangetreden. 
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Vincentius-vrijwilligers Voedselbank 

In de loop van het afgelopen jaar zijn vier nieuwe vrijwilligers bij de 

voedselbank gekomen. Deze personele uitbreiding was noodzakelijk 

vanwege de toename van het aantal cliënten, het vrijwilligersteam is nu 

weer op volle sterkte. Een vaste vrijwilliger is aan het einde van het jaar 

gestopt met haar werk.  

Vrijwilligers Thuishulpadministratie 

Twee vrijwilligers van onze eigen thuisadministratie hebben afscheid 

genomen en een vrijwilliger heeft te kennen gegeven niet langer dit werk te 

kunnen doen, maar zij blijft wel beschikbaar voor activiteiten van de 

Vincentiusvereniging. 

Klanttevredenheid Vincentius en Voedselbank 

Door Voedselbank Boxtel is er in mei een 

klanttevredenheidsenquete onder cliënten van 

de gehele voedselbank gehouden d.w.z. Boxtel, 

Sint-Oedenrode Haaren en Sint-Michielsgestel. 

De belangrijkste conclusies zijn een score van 

8,7 qua tevredenheid, weinig verschil tussen 

de vier uitgiftepunten en veel complimenten 

aan de vrijwilligers.  

Aan het enquêteformulier van onze cliënten 

zijn een zestal vragen over de Vincentiusvereniging toegevoegd. Daaruit is 

gebleken dat een aantal van de cliënten niet goed op de hoogte van onze 

andere activiteiten zoals de thuisadministratie en individuele aanvragen. 

Voor ons is dit een reden om daar dit jaar extra aandacht aan te besteden.  

 

Financiële verantwoording 2018 

Het afgelopen jaar hebben wij zo’n €9.500 ontvangen aan giften. Daarvan 

was ca. € 1.700 afkomstig van particulieren, € 3.700 van bedrijven 

waaronder o.a. de Rabobankclubkascampagne,  € 4.200 van 

maatschappelijke organisaties en sponsoracties en ca. € 1.450 van kerken.   
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Uitgegeven hebben we ca. € 8.000. Dit is voornamelijk besteed aan de 

cliënten van de voedselbank en verder aan een donatie aan Voedselbank 

Boxtel, aanvullingen op de levensmiddelen voor de kerstpakketten, 

aankoop van kerstdozen en aan individuele 

aanvragen zoals een voorschot op een 

uitkering, huishoudgeld voor een korte 

periode, bijdrage voor een kind voor 

MiniGestel en vakantiegeld.  

Verder zijn er kosten van betaald van de 

Nieuwjaarsbijeenkomst, de 

vrijwilligersavond, de wekelijkse koffie 

voor de vrijwilligers van de voedselbank, 

de aanschaf van een banner voor 

publiciteit, een nieuwe website en 

facebook pagina, administratiekosten en 

uitgaven voor lief- en leed.  

Zoals eerder gezegd ontvingen we daarnaast in 2018 van de gemeente in 

het kader van de Klijnsmagelden eenmalig een bedrag van € 8.500 voor 

armoedebestrijding onder gezinnen met kinderen. Daarvan hebben we 

€4.500 uitgegeven. De rest van het geld zal ook aan deze doelgroep worden 

besteed.  

 

Actieve vrijwilligers zijn lid van de Vincentiusvereniging 

Al jaren zijn vele vrijwilligers 

actief voor de 

Vincentiusvereniging, een 

deel hiervan was op de 

vrijwilligersavond in maart 

aanwezig. Als bestuur vinden 

wij het belangrijk dat 

vrijwilligers meedenken over 

hoe we onze doelgroep het 

beste kunnen helpen. Maar 

ook om samen terug te kijken 

en te onderzoeken wat we 
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beter kunnen doen. In een vereniging doe je dat samen met de leden. Wij 

zien alle vrijwilligers van de voedselbank en de thuisadministratie en 

andere vrijwilligers dan ook als lid van de Vincentius-vereniging en zo staan 

zij ook ingeschreven bij onze secretaris.  

Wij vragen geen contributie maar stellen je inbreng en commentaar op ons 

beleid wel op prijs. De jaarlijkse vrijwilligersavond zullen wij vanaf nu een 

combinatie van vrijwilligersavond en ledenvergadering laten zijn, dit in 

overeenstemming met de statuten van onze vereniging.  

Op deze manier hopen we nog beter samen te werken aan een goed leven 

voor zwakkeren en kwetsbaren in de hele gemeente Sint-Michielsgestel.  

 

Dank aan vrijwilligers, donateurs en partners! 

Samenvattend heeft Vincentius het afgelopen jaar vele mensen ondersteund 

door middel van de thuisadministratie, de Kindgelden, met individuele 

aanvragen, voedselbank, de kerstpakkettenactie en activiteiten voor 

kinderen.  

Vincentius Sint-Michielsgestel gaat door met dit werk en we hopen onze 

ambities ook in 2019 weer te verwezenlijken en mogelijk uit te breiden.  

We danken alle donateurs, vrijwilligers, partners (w.o. gemeente Sint-

Michielsgestel , Voedselbank Boxtel) voor het werk dat zij het afgelopen 

jaar hiervoor hebben verricht. 

 

Dit is een samenvatting van het jaaroverzicht uitgesproken door 
voorzitter Margret de Jong - Groenemans, op de Algemene 
ledenvergadering en vrijwilligersavond, gehouden op 15 maart 2019. 
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