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Terugblik coronajaar 2021 
Tijdens de leden- en vrijwilligers vergadering op 22 april kijken we terug op het bijzondere tweede 
Coronajaar 2021 
Daarom moesten activiteiten worden aangepast aan de geldende regels. Gelukkig kon met inzet van 
ca. 30 vaste vrijwilligers de uitgifte van de voedseluitgifte doorgaan. We vierden in 2021 ook de 
oprichting van de Vincentiusvereniging in het dorp Gestel, 170 geleden in 1851. 
 

Leden Vincentius akkoord met 21.000 euro voor kwetsbaren in Sint-Michielsgestel 

De leden van de Vincentiusvereniging stemden ermee in om 21.000 euro (begroting 2022) te geven 
aan bijdragen en projecten voor een beter leven en gelijke kansen voor mensen uit de doelgroep. Dat 
zijn zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving in de Gemeente Sint-Michielsgestel, ongeacht 
oorzaak, achtergrond of geloofsovertuiging. 
 

In 2021 heeft Vincentius 27.000 euro besteed aan minima in Gestel 
Vincentius heeft in 2021 een flink bedrag nl. 27.000 euro besteed aan bijdragen en projecten voor 
deze doelgroep in de Gemeente Sint-Michielsgestel. Dat gebeurde via de volgende activiteiten: 
 

Uitgiftepunt Voedselbank Litserborg – aantal cliënten neemt nu weer toe 
Op woensdag en donderdagmiddag deelden vorig jaar 20 Vincentiusvrijwilligers wekelijks 
voedselpakketten uit in het Uitgiftepunt Voedselbank in Den Dungen, in de Litserborg. Het aantal 
huishoudens is in 2021 teruggelopen van 53 in maart, naar 40 in december. (het aantal is nu weer in 
de buurt van de 50). 
Henk van Osch is de coördinator voedselbankuitgifte en heeft in het bestuur de portefeuille 
voedseluitgifte. Henk coördineert de voedselbankvrijwilligers in Gestel en neemt deel aan het 
coördinatoren-overleg Voedselbank Boxtel e.o.. Daarnaast is er incidenteel overleg tussen besturen 
VB Boxtel e.o. en Vincentius SMG, hieraan nemen de voorzitter (Margret/ Rutger) en Henk deel. 
 
Van de voedselbankvrijwilligers is Ton Leyten vertrokken i.v.m. verhuizing en er zijn twee nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers, Lisette Deutekom en Paul van Leeuwen, bijgekomen. 
 
Tijdens de lockdown kon het uitdelen goed coronaproef verlopen. Wij mochten 2 zalen gebruiken 
waarvan de ene gebruikt werd als wachtruimte bij slecht weer en de andere als opstellingsruimte 
voor de diepvriezen/koelkasten, tafels en de door Boxtel geleverde goederen.  
 

Ook vele extra acties georganiseerd voor cliënten Voedselbank 

• Carnavalsvereniging 1 minuut gratis winkelen voor voedselbank 

• In mei cadeaubon AH voor alle voedsel bankcliënten 

• bon voor kringloopwinkel Jan Vink 

• een extra uitdeelactie van schoenen in Den Dungen in juni m.m.v. dames van de Lionsclub 

• Cadeaubonnen Jumbo in juni/ augustus en december 

• 7 bananendozen met breiwerk (sjaals, dassen) van de dames Driewiek uit Berlicum 

• eind december een dinerpakket om zelf een diner samen te stellen, van Boer Goossens. 
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Overige acties en activiteiten 

• Kermisactie  
o Vanwege Corona kon deze actie ook dit jaar niet doorgaan en is als alternatief een 

zomeractie georganiseerd. 

• Zomeracties 
o Er hebben 29 gezinnen (van de 70 aangeschreven via de voedselbank, kledingbank en 

speelgoedbank) met in totaal 105 personen deelgenomen.  
o Er was een meerkeuzesysteem voor 4 attracties in de regio voor €15,00 p.p. per uitje/per 

gezin te besteden. Er kwamen leuke, enthousiaste reacties. 

• Kindervakantieweek 1e week september 
o Dit was per gemeente verschillend 
o In de kern Gestel konden 6 kinderen gratis meebouwen met Mini Gestel  
o In Den Dungen was dit jaar geen bouwdorp en in Berlicum heeft Vincentius niet 

deelgenomen i.v.m. gevraagde fysieke hulp tijdens het bouwen. 

• Decemberacties (de Sintactie en Kerstpakketactie) 
o brieven voor de doelgroep zijn uitgezet via Gemeente (cliënten Welzijnsfonds), Bint en 

eigen adresbestand.  
o Sintactie 

▪ i.v.m. Corona hebben vrijwilligers de kadootjes bij tientallen gezinnen thuis bezorgd. 
Sint durfde niet.. 

▪ De Sint had kadootjes ingekocht bij de Speelgoedhut. En er is voor €1.000,- aan 
speelgoedbonnen uitgedeeld en 20 kg pepernoten van AH. 

o Kerstpakkettenactie 
▪ In totaal hebben wij 195 kerstpakketten ingepakt en thuisbezorgd. Er zijn daarbij 

door Vincentius jumbopassen uitgedeeld met een tegoed van €50 euro per pasje per 
huishouden 

▪ hiervoor ware 2 inzamelingsactie van Vincentius samen met de Augustinusparochie 
Berlicum, alleen in Berlicum 

▪ Er kwamen zowel financiële giften als producten binnen.  
▪ Ook de Theresiaschool hield in december een inzameling voor de voedselbank. 

 

We hebben 16 keer individuele hulp, voor bij elkaar 2.000 euro verleend 

• Regelmatig kregen we aanvragen voor financiële hulp voor eerste levensbehoeften of 
noodzakelijke middelen. In 2021 is aan 16 personen individuele financiële hulp verschaft. 

• Aanvragen werden door Vincentius afgestemd met de doorverwijzende instantie, op 
voorliggende voorziening en evt. bijdrage door client zelf. Tegemoetkomingen werden eenmalig 
verstrekt. Over de verstrekte tegemoetkomingen werd elke 2 maanden aan het bestuur 
geanonimiseerd gerapporteerd.  

• Het gaat dan om bijdragen voor bijv. laptop, printer, TV , achterstallige betaling Essent, bril, ID 
bewijs, bijdrage voor een schoolkamp, aanleg invalideparkeerplaats, Jumbo cadeaubon ter 
overbrugging, cadeaubon kringloopwinkel, huisraad en huishoudelijke apparatuur.  
 

Armoedebeleid en contacten met Gemeente en organisaties armoedenetwerk  
Rutger, Margret en/of Sjan hebben deelgenomen aan bijeenkomsten met het armoedenetwerk van 
de gemeente en hebben contacten gehad met scholen, medewerkers Gemeente, Bint, 
Schuldhulpmaatje, Speelgoedbank Vlindertje, etc..  
Bint heeft een grotere rol gekregen en heeft armoede ook als speerpunt. Grey van Osch is sinds 
september actief geworden als vrijwilliger bij Kindplan Bint. Daarmee loopt er ook direct een lijntje 
naar Vincentius. 
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De schatting is dat er ongeveer 1.000 personen in de doelgroep vallen, waarvan 170 kinderen. Dat 

zijn ca. 450 huishoudens. 

Er worden stapjes gezet door de Gemeente op het gebied van armoedebestrijding. Grootste 

uitdaging is: het vinden en bereiken van doelgroep, de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving 

in de Gemeente Sint-Michielsgestel, die nu nog niet goed in beeld zijn. Mogelijk kunnen zij de weg 

niet vinden door gebrek aan zelfredzaamheid.  

 

Communicatie en publiciteit: zichtbaarheid doelgroep Vincentius toegenomen 
Via Website, Facebook, e-mail - actualiteiten berichten en Whatsapp werd in 2021 een groep van ca. 
2.000-5.000 mensen met tientallen nieuwsberichten regelmatig bereikt. Via het huis-aan-huisblad de 
Brug en Brabants Dagblad werd een aantal keer een deel van de ca. 30.000 inwoners van de 
gemeente Sint-Michielsgestel bereikt. 
Tijdens de Kerstpakkettenactie in december zijn we voor het winkelend publiek twee zaterdagen 
bescheiden zichtbaar aanwezig geweest op het Mercuriusplein in Berlicum. 
 

In 2021 hebben we 17.420 euro aan giften ontvangen! 
2021 was een topjaar voor giften. Meer publiciteit voor Vincentius en Corona heeft ongetwijfeld 
geleid tot meer betrokkenheid en giften in 2020 en 2021. 

Omvang, aantal giften, publiciteit en betrokkenheid zijnde laatste jaren flink toegenomen. 
In 2021 is 17.400 euro aan giften ontvangen van ruim 90 donateurs (waarvan 45% via een QR-code). 
Het aandeel particulieren is in 2021 gestegen naar 52%, In 2020 was dat nog 28%. Het aantal giften is 
in 2021 gedaald naar 103 ten opzichte van het (Corona)topjaar 2020 (toen waren er 128 giften). 
 

Meerdere bijeenkomsten en bestuurswisselingen 
We zijn in 2021 twee keer met alle vrijwilligers/leden bijeengekomen. We hebben afscheid genomen 
van Albert Swinkels en Henk van Osch werd als bestuurder verkozen. Later in het jaar zijn Grey van 
Osch (secretaris) en Ton van den Bersselaar (penningmeester) gekozen als bestuurders. 
De bijeenkomst in oktober was een gezellige vrijwilligersavond met een spelletje jeu de boule en 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Als bestuur hebben we 8 keer vergaderd. De rest ging per mail. 
 

2021 was weer een bijzonder jaar – dank aan de vrijwilligers en 103 donateurs! 
Veel mensen hebben betrokkenheid getoond als donateur of als vrijwilliger. 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 
(www.vincentiusgestel.nl). 
 
Alle vrijwilligers, van harte bedankt voor jullie enthousiasme en inzet. Jullie vormen het kapitaal van 
onze vereniging! 

http://www.vincentiusgestel.nl/

