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Armen, ons een zorg! 

 

 

2020 was een vreemd jaar vanwege corona. 

Het betekende voor onze vereniging een terugloop van aanvragen. Dit werd veroorzaakt 

door het feit dat het maatschappelijk werk vanuit thuis ging werken en er dus geen fysiek 

contact met de cliënt plaatsvond. Ook wij hebben de huisbezoeken stop moeten zetten. 

Daardoor zijn veel mensen waarschijnlijk niet gezien dit jaar. 

 

Bestuur en algemene leden 

Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Jan Schings, penningmeester Jan Deckers, 

secretaris Marleen Waldus-Haan en de overige bestuursleden: Ad Hugens en Ed Vossen. 

Algemene leden zijn: Helma Cals en Marie-José Reinartz. 

 

Sponsoring 

Wij zijn onze sponsor dankbaar voor haar daadwerkelijke gift. Een hartelijk dank dat wij deze 

gelden mogen beheren. Wij dragen verder zorg voor een verantwoordelijke verdeling 

hiervan. 

Armoedefonds Nederland heeft 15 ouderboxen aan onze vereniging beschikbaar gesteld. 

Namens onze cliënten hartelijk dank 

 

Gemeente Landgraaf 

Er is een aanbod geweest voor een voorlichting over het onderwerp laaggeletterdheid. 

Aangezien wij niet in contact komen met cliënten met deze problematiek is hiervan afgezien. 

 



 

Bestuursvergaderingen 

Deze werden gehouden op 10-03, 12-06, 22-09 en 08-12. 

 

Algemene ledenvergaderingen Vincentius Nederland 

In  Maart en November waren er Landelijke Algemene Ledenvergaderingen.  

 

Dienst kerk en samenleving 

Slotsymposium van deze dienst was op 20-01. Een bestuurslid is hierbij aanwezig geweest. 

 

Kerstactie 

In de week voor kerst werden 20 adressen bezocht met een enveloppe.  

 

Overzicht cliënten 

 

 

Aantal handelingen   47 
Hulp aanvragen   47 
Afgewezen     9 
Doorverwijzingen     8 
  
Onderverdeling aanvragen  
Financiële hulp [diverse oorzaken]     6 
Bril     1 
Witgoed   11 
magnetron     1  
Vloer/verf     2 
communiegeld     1 
examen geld     1 
diverse     7 
  



 

Samenstelling bestuur en leden per 31-12-2020 

Voorzitter: Dhr. J. Schings 

Penningmeester: Dhr. J. Deckers 

Secretaris: Mevr. M. Waldus-Haan 

Bestuursleden: Dhr. A. Hugens 

                            Dhr. E. Vossen 

Algemene leden: H. Cals en M. Reinartz 

 

Aangesloten bij Vincentiusvereniging Nederland 

 


