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Jaarverslag Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel 2020  

t.b.v. ALV 6 mei 2021  

 

Nieuwjaarsbijeenkomst in januari en begin Coronapandemie in maart 

We zijn het jaar 2020 begonnen met een Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari in 

de Litserborg. Het was een gezellig samenzijn met onze vrijwilligers en we 

hebben toen ook afscheid genomen van Roel Wesstra die zijn bestuurstaak na 

ruim 6 jaar had neergelegd. Een van die taken was de jaarlijkse 

kerstpakkettenactie. Henk van Osch heeft die taak van hem overgenomen, Henk 

is tevens feitelijk al toegetreden tot ons bestuur.  

In onze bestuursvergadering van 5 februari spraken we nog over een aantal 

activiteiten die wij voor dit jaar in de planning hadden, nog niet wetende dat het 

Covidvirus ons vanaf begin maart in de greep zou krijgen en ons leven zo zou 

veranderen. Maar wij hebben ons hierdoor niet uit het veld laten slaan. 

 

Voedselbank en spontane acties i.v.m. Corona pandemie in maart t/m mei 

Onze zorg ging direct uit naar de cliënten van de voedselbank in de gemeente 

Sint-Michielsgestel. I.v.m. Corona hebben we dan ook onmiddellijk de uitdeling 

op woensdag- en donderdagmiddag aangepast.  

Voorheen liepen de cliënten langs de tafels en vulden zelf hun tas, maar vanaf 

maart 2020 mogen zij de ruimte niet meer in en vullen Vincentiusvrijwilligers 

dus hun tassen. Deze tas wordt óf buiten overhandigd aan de cliënt, óf binnen 

vanachter een tafel. Inmiddels is de tas een krat geworden. Om te voldoen aan 

de geldende veiligheidseisen worden mondkapjes gedragen en met onderlinge 

afstand wordt rekening gehouden  Corona heeft geen invloed gehad op de 

inhoud van het levensmiddelenpakket, die min of meer hetzelfde is gebleven als 

voorgaande jaren.  

Door een algeheel gevoel van medemenselijkheid ontstonden in onze gemeente 

spontane acties voor de Voedselbank. Vanaf half maart hebben wij veel 

houdbare producten ontvangen én financiële giften. Dit heeft erin geresulteerd 
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dat wij begin mei aan Voedselbank Boxtel 200 kratten met levensmiddelen en 

een bedrag van € 3000,-- hebben overhandigd.  

Ook een aantal nieuwe vrijwilligers heeft zich in die tijd aangemeld om mee te 

werken bij onze wekelijkse voedseluitgifte. 

 

Paas-, zomer- en Kerstacties voor Voedselbankklanten 

In de week voor Pasen hebben wij al onze cliënten een extra boodschappenpasje 

meegegeven. Dit hebben we herhaald in de week voor de zomervakantie en met 

Kerstmis. De voorjaarsactie voor groentebonnen bleek minder succesvol dan 

verwacht en wij hebben deze dan ook niet gecontinueerd.  

 

Aantal cliënten Voedselbank ondanks Corona niet gestegen 

Het aantal cliënten van onze voedselbank is tegen onze verwachting en de 

landelijke trend in, niet gestegen, sterker nog het aantal is zelfs enigszins 

gedaald. Van ca. 60 cliënten per week aan het begin van het jaar naar ca. 55 aan 

het einde van het jaar. Een verklaring hiervoor hebben nu nog niet. 

 

Henk van Osch heeft Albert Swinkels opgevolgd als coördinator 

Voedselbank 

In het najaar liet Albert Swinkels weten dat hij begin 2021 wil stoppen als 

bestuurslid van onze vereniging. Verhuizing naar een andere gemeente is de 

reden. Henk van Osch, die al langere tijd als rechterhand van Albert fungeerde, 

neemt zijn taak als coördinator van de voedseluitgifte over. En Frans Hoeks, 

vice-voorzitter van Voedselbank Boxtel e.o., wordt de contactpersoon met 

leveranciers van voedsel uit de gemeente Sint-Michielsgestel.  

 

Rekenkamerrapport Armoedebeleid  en contact met Armoedenetwerk  

In het kader van het armoedebeleid hadden de bestuursleden Ton van de 

Kerkhof en Wout Oliemeulen contact met wethouders en beleidsmedewerkers 

van onze gemeente. De herstart van het Armoedenetwerk dat door de gemeente 

gepland was voor maart 2020 wordt vanwege corona uitgesteld tot september. 

Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten geweest. In het najaar kwam het 

Rekenkamerrapport Armoedebeleid Sint-Michielsgestel uit, waaraan Ton en 

Wout eerder hun medewerking hadden verleend. Het doet ons goed te lezen dat 
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de gemeente de conclusies onderschrijft en aanbevelingen hieruit ter harte neemt 

en stappen naar een meer betrokken armoedebeleid worden vanaf begin 2021 

genomen. We kijken er naar uit. 

 

Vincentius initiatiefnemer oprichting Schuldhulpmaatje 

De oprichting van Schuldhulpmaatje, waaraan Ton van de Kerkhof een kleine 

twee jaar heeft gewerkt, is vanaf februari 2020 een feit. Er is nu een zelfstandig 

bestuur en een 12-tal vrijwilligers zijn begin maart geïnstalleerd als maatje. Ton 

blijft voorlopig nog contactpersoon maar per 1 januari 2021 nam hij afscheid 

van onze vereniging.  

 

Speelgoedbank Vlindertje Vince geholpen 

Het contact met Speelgoedbank Vlindertje Vince werd onderhouden door Wout 

Oliemeulen. Er kwam een overeenkomst met hen dat wij speelgoed uit mogen 

zoeken voor onze zomerkinderactie en voor Sinterklaas. Als tegenprestatie 

zorgen wij voor vrijwilligers die een paar keer per jaar meehelpen op de dagen 

dat de speelgoedbank open is. Er lag nog een grote hoeveelheid speelgoed in de 

Touwladder dat was overgebleven van een eerdere actie. In verband met de 

verhuizing van de Speelgoedbank begin 2021 naar het SCI-terrein, hielp een 

aantal van onze vrijwilligers mee om dit te sorteren en op te ruimen.   

 

Zomervakantiekinderfeest uitgesteld – wel een kindermiddag in augustus 

Vanwege corona heeft ons jaarlijkse kinderfeest in juni tijdens de kermis in Den 

Dungen niet door kunnen gaan. En ook de zomervakantie-activiteiten in drie 

dorpen is door de gemeente om dezelfde reden afgelast. Dat trof de kinderen van 

gezinnen die bij de voedselbank komen. Gelukkig hebben wij begin augustus 

toch nog een leuke middag voor een 40-tal kinderen kunnen organiseren in de 

Litserborg met een goochelaar, bingo en snacks en snoep. 

 

Basisscholen signaleren weinig extra armoede onder scholieren tgv Corona 

Weinig respons hebben wij ontvangen van de basisscholen waarmee eerder in 

het jaar contact was opgenomen om na te vragen of er naar aanleiding van de 

coronacrisis extra armoede onder scholieren wordt gesignaleerd.  
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Armoede onder ouderen – weer onder de aandacht gebracht 

Niet alleen aan jongeren besteden wij aandacht, ook aan senioren werd gedacht. 

En in dit kader hebben wij afgelopen de zomer aan de besturen van vier 

ouderenverenigingen een bezoek gebracht. Niet alleen om hen te vertellen over 

ons werk, maar vooral ook om aandacht te vragen voor armoede onder ouderen 

in onze samenleving.  

 

Individuele hulp is gewoon doorgegaan 

Aan individuele hulpverlening hebben wij gedurende het jaar diverse cliënten 

kunnen voorzien van de nodige huisraad en we hebben een gezin op een week 

vakantie kunnen sturen. Verder hebben we € 300,-- geschonken voor vermaak 

pakketjes voor kinderen in coronatijd.  

 

Decemberacties: Sinterklaasmiddag, extra voedseluitgifte en 

kerstpakketten voor 200 huishoudens 

Het einde van het jaar hebben we in december afgesloten met verrassende 

Sinterklaascadeautjes voor 35 kinderen, een luxe kerstpakket voor 200 

huishoudens uit de gemeente Sint-Michielsgestel en een extra voedseluitgifte in 

de laatste week van het jaar.  

Omdat Voedselbank Boxtel e.o. tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten is, werd 

er door ons een extra uitgifte georganiseerd voor alle onze voedselbankcliënten.  

 

2020 was wel een bijzonder jaar  

Veel meer mensen hebben betrokkenheid getoond als donateur. Ook hebben 

zich vele nieuwe vrijwilligers gemeld voor onze activiteiten.  

Daarbij bepaalde corona in veel gevallen of en hoe de vrijwilligers van 

Vincentius hun werk konden uitvoeren. In dit werk zitten vele uren 

voorbereiding, planning en uitvoering 

Zie onze nieuwspagina voor meer informatie. 

 

Alle vrijwilligers worden van harte bedankt voor hun enthousiaste inzet! 

https://www.vincentiusgestel.nl/nieuws/

