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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Vincentiusvereniging Wijchen. In dit 

verslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten in 2020. Vanwege 
Corona ook voor ons een bijzonder jaar. Door de beperking van de contacten zijn 

veel individuele steunverzoeken telefonisch afgehandeld.  
Als vereniging willen we een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en 

persoonlijke hulpverlening en wel vanuit het gedachtegoed van Vincentius.  
Voor ons is armoede een tekortkoming in de eerste levensbehoeften. Omdat in 

het bijzonder de mensen die leven van een minimaal inkomen de meeste last 
hebben ervaren van de ontstane crisis, hebben we extra acties voor hen 

georganiseerd. 
Het jaarthema van 2020 was “Samen sterker”. Samen met andere charitatieve 
instellingen, gemeente, voedselbank zijn we aan tafel gegaan om te bekijken of 

we gezamenlijk wat kunnen doen aan de armoede en schuldenproblematiek in 
Wijchen. Gericht op het voorkomen van problemen, tijdig hulp geven en 

begeleiding van cliënten die tussen wal en schip dreigen te vallen.  
Naast praten over, is in het bijzonder praten mét diegenen die onze zorg nodig 

hebben van belang om te kijken wat zij aan hulp nodig hebben. 
Aan de groep die dit jaar de meeste last had van de (corona relateerde) 

armoedeproblematiek is veel aandacht uitgegaan. 
 

Bestuur 
Het bestuur van de Vincentiusvereniging Wijchen bestaat uit: 

• Dhr. Piet de Bruijn, penningmeester 
• Mw. Albertha Elemans-Arts, lid  

• Dhr. Gerard Hendriks, voorzitter 
• Mw. Henriëtte Sterenborg-Kronenberg, lid 

• Dhr. Rob Thijssen, lid 
• Mw. Caroline Visser-van Dijck, secretaris 

 
Het bestuur vergaderde in 2020 vijf keer bij een van de bestuursleden thuis. 

Door de corona werden veel zaken telefonisch en per mail afgehandeld. Na de 
laatste vergadering voor de zomervakantie werden de bestuursactiviteiten 
afgesloten met een gezellig samenzijn met de partners. 

 
Hulpvragen 

In 2020 werd regelmatig een beroep gedaan op de Vincentiusvereniging voor 
financiële ondersteuning. Soms werden we door cliënten rechtstreeks benaderd 

(telefoon/mail) soms gebeurde dit via ambtenaren van de gemeente Wijchen, 
Stichting Leergeld, het Maaswaal College of de Wijchense diaconie van de PKN de 

Schakel.  
Binnenkomende verzoeken werden in eerste instantie beoordeeld door de 

secretaris en in de meeste gevallen werd direct een afspraak gemaakt voor een 
huisbezoek/telefonische afspraak. In een aantal gevallen werd eerst verwezen 

naar de voorliggende voorziening van de gemeente Wijchen. 
Aanvragen betroffen:  

• financiële ondersteuning  
• zwemkaart voor volwassenen 

• boeken en schoolmaterialen HBO en MBO studenten  
• fietsen voor volwassenen en kinderen 

• reparatie fietsen/scooter 
• onkosten inburgeringsexamen 
• schoolspullen, laptops en sportspullen kinderen  

• aanschaf huisraad 
• kosten afvoer in container materialen woning 
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• aanschaf brillen 
• vergoeding tandarts- en orthodontiekosten 

• aanvraag contributie voetbal 
• inrichten woning 

Een aantal aanvragen (aanpassing keuken, aanschaf hulphond, aanschaf 
scootmobiel) zijn of afgewezen of verwezen naar WMO.  

Voor aanschaf brillen en eigen bijdrage orthodontie die niet vergoed werden 
vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente Wijchen, werden cliënten 

ondersteund in hun brieven/bezwaarprocedures. De gemeente bleef jammer 
genoeg bij haar standpunt dat deze zaken vergoed moeten worden door de 

(aanvullende) zorgverzekering, waarvan zij wisten dat deze niet vergoed worden. 
Omdat kinderen niet de dupe mogen worden, zijn deze kosten door ons betaald. 
Soms werden openstaande nota’s direct betaald en als gift afgehandeld, soms 

werd er een lening verstrekt.  
Het advies van de bestuursvertegenwoordigers die contact hadden met de 

gezinnen, wordt ter accordering voorgelegd aan het voltallige bestuur. Soms 
werd gewerkt met een mandaat, zeker als het acute hulpverleningssituaties 

betreft.  
 

Jaaracties 
 

o Hemabonnen voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd 
Door de corona werden in het voorjaar de scholen gesloten. Omdat in veel 

gezinnen met een minimuminkomen geen geld was voor knutselmaterialen, 
tekenmaterialen en boeken, hebben alle kinderen in de basisschoolleeftijd van de 

bij ons bekende gezinnen een bon van de HEMA Wijchen ontvangen. 
 

o Kledingpakketten kinderen 
Door de corona werd de kledingbank en de kringloopwinkel gesloten, waardoor 

ouders niet de mogelijkheid hadden om voor hun kinderen in de groei, kleding te 
kopen bij de kledingbank of bij de kringloopwinkels. In samenwerking met 

stichting Clothing4You en RABO Rijk van Nijmegen, konden we alle kinderen van 
ouders met een minimuminkomen die bij ons bekend zijn een prachtig 
kledingpakket aanbieden. 

 
o Dinerbonnen alleenstaande mensen 

Door de corona ontstond er zeker in het voorjaar eenzaamheid. Eenzaamheid bij 
heel de bevolking, maar in het bijzonder bij de mensen die toch al alleen zijn en 

dan ook nog eens in armoede leven. 
Alle alleenstaanden met een minimuminkomen hebben van ons een bon 

gekregen, waarmee ze voor 2 personen een diner thuis konden bestellen bij 
restaurant Sterrebosch in Wijchen. 

 
o Sporten voor minima 

In 2019 is begonnen met het project sporten voor mensen met een 
minimuminkomen die in aanmerking kwamen voor een wekelijks voedselpakket 

van de voedselbank. Dit project liep tot 1 april 2020. Na 1 april 2020 zijn al 
diegenen die intensief gebruik gemaakt hebben van dit sportproject, in de 

gelegenheid gesteld om ook in 2020 een bijdrage te ontvangen om te kunnen 
blijven sporten. 

 
o Hamburgerpakketten 

In de zomer van 2020 hebben alle huishoudens die buiten de acties voor 

alleenstaanden en gezinnen met kinderen vielen, een prachtig hamburgerpakket 
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ontvangen om de vakantie in te leiden. Dit in samenwerking met JUMBO Wijchen 
en Caritas Wijchen. 

 
o Vakantie 

Ook in 2020 hebben twee gezinnen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op 
kosten van de Vincentiusvereniging Wijchen met vakantie te gaan en gedurende 

een week konden deze gezinnen verblijven in een caravan van Stichting 
Ontspanning en Recreatie (SOR). De diaconie van PKN Wijchen-Leur-Batenburg 

heeft het vervoer naar de vakantielocatie verzorgd alsmede gezorgd voor een 
financiële bijdrage.    

 
o Schoolpassen Armoedefonds 

Van het Armoedefonds hebben we 35 schoolpassen ontvangen die bij een aantal 

zaken ingewisseld konden worden voor de aanschaf voor schoolspullen. In 
principe zijn hier door het bestuur kinderen voor gezocht die naar de brugklas 

gaan van het middelbaar onderwijs en waarvoor hun ouders de meeste kosten 
moeten maken.  

 
o Actie pepernoot 

Een aantal kinderen die niet via Voedselbank in aanmerking kwamen voor een 
sinterklaascadeautje, hebben in samenwerking met Stichting Kinderhulp een 

sinterklaascadeautje ontvangen.  
 

o Kerstactie 
Als Vincentiusvereniging leveren we jaarlijks de namen aan van bij ons bekende 

gezinnen aan het Diaconaal Beraad van Parochie de Twaalf 
Apostelen/Kerstengelen in Wijchen voor een kerstattentie. In deze actie werken 

we samen met de diaconie van de PKN de Schakel in Wijchen. Zodoende is er in 
alle gezinnen in de decembermaand iets extra’s.  

 
o Kappersbonnen 

In samenwerking met Caritas hebben alle huishoudens met een 
minimuminkomen die bij ons bekend zijn een kappersbon gekregen. Deze bon 
kon ingewisseld worden in december bij 4 Wijchense kappers (van de Water, 

Tielen, Trend Team Complet, en Superwonderfull) In verband met de Lock down 
door de corona is de termijn verlengd om gebruik te maken van deze bon tot 1 

maart 2021. 
 

Samenwerking  
Als Wijchense Vincentiusvereniging hechten we groot belang aan samenwerking 

met Wijchense partners die ook te maken hebben met armoede en 
armoedebestrijding: kerken, gemeente, charitatieve instellingen etc, maar ook 

met bedrijven die ons een warm hart toedragen.  
 

Vereniging Schuldhulpmaatje  
Op het symposium ter gelegenheid van ons 125-jarig bestaan in 2019 is 

aandacht geweest voor het maatjesproject van Vereniging Schuldhulpmaatje.  
Samen met de parochie de Twaalf Apostelen in Wijchen en de Wijchens diaconie 

van Protestantse gemeente Rivierenland Oost (PKN de Schakel) kon met 
financiële hulp van o.a. gemeente Wijchen, Oranje Fonds en Kansfonds, eind 

2020 de stichting “Boven de streep” opgericht worden. Vanuit onze vereniging is 
onze penningmeester bestuurslid (penningmeester) van deze vereniging 
geworden.  

Er zijn door het bestuur 2 coördinatoren benoemd en er zijn na PR 12 
schuldhulpmaatjes geworven. Deze schuldhulpmaatjes krijgen in 2021 een 
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training van de landelijke vereniging, waarna o.a. in overleg met de gemeente 
Wijchen de koppeling plaatsvindt aan huishoudens die graag hulp willen. 

 
Noodhulp gemeente Wijchen 

Al enkele jaren geleden zijn de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente 
Wijchen over de instelling van een zgn. noodfonds waar diverse partijen in 

participeren. In 2020 heeft dit geleid tot het voornemen om in januari 2021 een 
gezamenlijk convenant te ondertekenen waarin alle participerende partijen 

aangeven samen armoede te willen bestrijden en in schrijnende situaties hulp te 
willen bieden, vanuit onze eigen rol en identiteit. In 2021 zal de verdere 

uitwerking van de plannen plaatsvinden.  
Betrokken partners zijn naast de gemeente Wijchen, Caritas, 
Vincentiusvereniging Wijchen, diaconie de Schakel en stichting Leergeld 

Tweestromenland.  
 

Koepel Sociaal Domein 
Al jaren wordt getracht om met allerlei partijen die in hun werk te maken hebben 

met armoedeproblematiek af te stemmen om zo gezamenlijk onze stem te laten 
horen aan de gemeente Wijchen. 

In het voorjaar van 2020 zijn plannen gemaakt, maar tot een officiële Koepel 
Sociaal kwam het niet door diverse ideeën van partners. Uiteindelijk is er wel een 

smal samenwerkingsverband tot stand gekomen, waar wij net als een aantal 
andere charitatieve instellingen niet actief in zullen participeren. Wel is het 

mogelijk dat we incidenteel een vergadering bijwonen om een toelichting te 
geven op onze werkzaamheden als charitatieve instelling.  

 
Samenwerking voedselbank Wijchen 

Wekelijks ontvangt een groot aantal mensen een voedselpakket. De hoop die er 
was bij de oprichting van de Voedselbank dat dit van tijdelijke aard zou zijn, is er 

op dit moment niet. De secretaris van de Vincentiusvereniging mag in nauw 
overleg met de leiding van de voedselbank in acute situaties een aanmelding 

doen.  
 
Samenwerking Kledingbank 

In 2020 is er in oktober samen met Voedselbank, de diaconie van de PKN de 
Schakel en Parochie de Twaalf Apostelen een kledinginzameling gedaan voor de 

kledingbank in Nijmegen waar gezinnen, die hiervoor in aanmerking komen, 
gebruik van mogen maken. Door de corona is jammer genoeg de kledingbank 

gedurende een groot aantal maanden gesloten geweest.  
 

Kringloopwinkel Vraag en Aanbod 
Vraag en Aanbod is niet meer weg te denken uit de Wijchense samenleving. 

Prettig voor diegenen die goede spullen niet willen weggooien, prettig voor 
mensen met een krappe beurs die zo in de gelegenheid gesteld worden tegen 

lage prijzen zaken in te kopen, prettig voor die organisaties die mogen delen in 
de opbrengst. In principe is de kringloopwinkel “selfsupporting”, maar er blijft 

nauw overleg over zaken die ook onze aandacht nodig hebben. Vanuit de 
opbrengst van de verkoop ontvangen we jaarlijks een bedrag waar wij weer 

mensen mee kunnen helpen.  
 

Financiën  
o Inkomsten 
In ons land waar de welvaart niet voor alle bevolkingsgroepen beschikbaar is, 

is het bestaan van charitatieve instellingen zoals de onze, nog steeds bittere 
noodzaak. 
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Als Vincentiusvereniging kunnen we ons werk alleen doen als we voldoende 
financiële middelen hebben. Financiering geschiedt vanuit onze eigen 

reserves, maar de afgelopen jaren hebben we middels diverse pr-acties 
geprobeerd de aandacht te vragen van serviceclubs, middenstand, maar ook 

hebben we diverse subsidieaanvragen gedaan bij landelijke instanties om zo 
ons werk mogelijk te maken.  

Er werden aan Rabobank Rijk van Nijmegen, Stichting Kinderhulp, 
Armoedefonds en Vraag en Aanbod (grotere) donaties gevraagd en deze 

donaties werden ook toegekend, waardoor het mogelijk was om veel 
individuele hulpvragen te honoreren. Daarnaast ontvingen we ook donaties 

van particulieren en van bedrijven waardoor we met mooie kortingen onze 
acties organiseerden. In 2019 hebben we na een actie op het 
Maaswaalcollege een donatie ontvangen. Deze donatie is dit jaar besteed aan 

de actie van de HEMA-bonnen voor de kinderen. 
 

o Uitgaven 
Inwoners gemeente Wijchen 

Als Wijchense Vincentiusvereniging werken we binnen de 
gemeentegrenzen van de gemeente Wijchen voor alle mensen die door 

een zeer minimaal inkomen in de financiële problemen komen. 
o Projecten voor huishoudens met een minimuminkomen 

o Individuele hulpverlening in de vorm van giften 
o Renteloze leningen voor grotere uitgaven van huishoudens met een 

minimum inkomen.  
Regionaal project 

In 2020 heeft de Wijchense Stichting Casey Troy Foundation een financiële 
bijdrage ontvangen. 

Landelijke projecten 
Als plaatselijke Vincentiusvereniging ondersteunen wij het werk van de 

landelijke vereniging die op haar beurt ook projecten elders in Nederland 
ondersteunt alsmede van de mondiale projecten.  

 
PR 
Naamsbekendheid is en blijft erg belangrijk. Met name onze voorzitter speelt 

hierin een belangrijke rol. Onze folders en posters worden op verschillende 
plaatsen onder de aandacht gebracht. Tevens is er aandacht voor onze acties in 

het plaatselijke weekblad De Wegwijs. 
 

Tenslotte 
2020 zullen ook wij ons herinneren als een jaar dat gedomineerd werd door de 

COVID-19 problematiek. We hebben extra aandacht voor die 
gezinnen/huishoudens die het meest getroffen zijn door de coronaprobematiek.  

Als bestuur kijken we terug op een intensief, maar goed jaar en zijn we al weer 
aan het denken hoe we in 2021 samen met onze partners, ons werk kunnen 

voortzetten. 
 

 
Wijchen, december 2020. 

Caroline Visser-van Dijck, secretaris 


