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Voorwoord  

 

De Vincentiusvereniging gemeente Heusden is een vrijwilligersorganisatie. De 
vereniging is aangesloten bij de Vincentiusvereniging Nederland, die is verbonden 
met de Internationale Vincentiusvereniging in Parijs.  

De vereniging komt voort uit de christelijke traditie van armenzorg en biedt hulp aan 
mensen in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Als mensen in dringende  
financiële, materiële of geestelijke nood verkeren, waarbij overheid en 
maatschappelijke organisaties geen hulp (kunnen) bieden, wil de 
Vincentiusvereniging concrete hulp bieden aan individuele mensen in onze gemeente 
en eventueel aan projecten.  

Om mensen in nood te kunnen helpen of projecten van derden te kunnen steunen is 
geld nodig. Hieronder beschrijven we in eerste instantie (onder het kopje activiteiten) 
op welke manieren de Vincentiusvereniging (bijna) helemaal zelf de benodigde 
financiën verwerft, vervolgens wordt beschreven op welke manieren we dat geld 
besteden aan individuele hulp, aan eigen projecten en aan financiële steun voor 
projecten van derden. 

De corona pandemie, die zich vanaf eind februari 2020 ook in Nederland 
manifesteert en bij het schrijven van dit jaarverslag nog voortduurt, heeft grote 
invloed op onze Vincentiusvereniging als geheel en daarbij zeer grote consequenties 
voor het genereren van inkomen. Dit heeft vervolgens zijn weerslag gehad op diverse 
van onze activiteiten. Een aantal hebben geen doorgang kunnen vinden, andere zijn 
in afgeslankte vorm uitgevoerd. Daarbij heeft de individuele hulpverlening steeds 
voorrang gekregen en deze heeft dan ook ongehinderd kunnen plaatsvinden. 

Jubileumjaar 2020 

De vereniging is op 29 november 1938 opgericht als conferentie van den Heilige 
Johannes Geboorte der Vereeniging van den H.Vincentius van Paulo en ingeschreven 
bij Vincentius Nederland op 24 juli 1939 en daardoor verbonden met de 
Internationale Vincentius vereniging in Parijs. Eind 2019 nam het bestuur het besluit 
om, samen  met al haar leden en vrijwilligers, op 2 april 2020 op feestelijke wijze 
aandacht te besteden aan het 80-jarig bestaan. Een speciale commissie werd 
hiervoor in het leven geroepen. Er bestond groot enthousiasme om dit jubileum te 
vieren en op een feestelijke manier uiting te geven aan de verbondenheid tussen 
onze leden en vrijwilligers. Gezien echter de ontwikkelingen van de coronapandemie 
zijn alle voorbereidingen in maart gestaakt en moesten de reeds verzonden 
uitnodigingen worden herroepen.  
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Activiteiten 

  

Vincentiuswinkel:  

In de kern Drunen bevindt zich de Vincentiuswinkel. Sinds de opening in april 2016 
wordt de winkel in toenemende mate door belangstellenden bezocht. Een blijvend 
punt van aandacht is het bevorderen van de bekendheid van de winkel in de overige 
kernen van de gemeente. Goede en geregelde PR is hiervoor van belang. 
De winkel draait geheel op de inzet van bijna 40 vrijwilligers. Daarbij is er ook plaats 
voor vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het vrijwilligersbestand kent 
nauwelijks verloop. 
 
De coronapandemie en de door de overheid opgelegde beperkende maatregelen 
hebben invloed gehad op mate waarin de Vincentiuswinkel in 2020 operationeel 
heeft kunnen zijn. Vanaf 14 maart is de winkel noodgedwongen een aantal maanden 
gesloten geweest. Vervolgens is de winkel eind juni weer gefaseerd opgestart met 
inachtneming van het beperken van het aantal bezoekers per m2. De lock down in 
december zorgde opnieuw voor het moeten sluiten van de winkeldeur. 
 
Zoals te verwachten is de omzet over 2020  dan ook fors achtergebleven bij de omzet 
van 2019. Door de niet aflatende inzet van de vrijwilligers in deze benarde tijden 
heeft de Vincentiuswinkel toch nog een bedrag van €14.362 kunnen uitkeren aan de 
vereniging. Ter vergelijking in 2019 bedroeg dit bedrag €38.725. 
 
Boekenbeurs: 
 
In 2020 zou volgens planning de 34e Boekenbeurs plaats vinden in het laatste 
weekend van oktober. Gezien de coronapandemie werden al vóór de zomer 
vraagtekens gezet bij het doorgang kunnen laten vinden van de jaarlijkse 
Boekenbeurs. Gezien het jaarlijks toenemende grote aantal bezoekers ( in 2019 bijna 
1500) en de maatregelen van de overheid die mogelijk in oktober nog van kracht 
zouden kunnen zijn. In de zomer zijn door de Boekenbeurscommissie al diverse 
scenario’s en aanpassingen bedacht om de Beukenbeurs onder beperkende 
maatregelen toch te kunnen realiseren. Hiervoor is door de Boekenbeursvoorzitter 
o.a. contact gezocht met de veiligheidsadviseur van de gemeente en met de GGD om 
het evenement zo veilig mogelijk te organiseren. Gedurende enkele weken heeft de 
inname van boeken plaats gevonden bij van Drunen Schoenfabriek omdat inname bij 
de winkel wegens de coronamaatregelen niet mogelijk was. Naar aanleiding van de 
eind september door de overheid aangescherpte maatregelen hebben de voorzitter 
van de Boekenbeurs en de voorzitter van de vereniging in gezamenlijk overleg 
besloten om de 34e Boekenbeurs eind oktober NIET te laten doorgaan, maar op te 
schorten tot een latere gelegenheid. De Boekenbeurscommissie is vervolgens in het 
late najaar aan de slag gegaan om een aantal alternatieven voor de verkoop van 
boeken op haalbaarheid te onderzoeken. Helaas heeft ook dit niet kunnen leiden tot 
het verkopen van de (vele beschikbare) boeken Aangezien de Boekenbeurs in 2019 
nog een bruto opbrengst kende van €18.500 en er ook in 2020 een mooie opbrengst 
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verwacht zou kunnen worden, betekende dit een gevoelige klap voor de inkomsten 
van de vereniging. 
 
 Hulpaanvragen en hulpverlening 

Het verlenen van individuele, vaak acute, hulp wordt door de Vincentiusvereniging 
als eerste prioriteit gezien. 

In 2020 zijn 73 hulpaanvragen bij de commissie hulpaanvragen van de 
Vincentiusvereniging binnengekomen. In 2018 en 2019 betrof het respectievelijk 40 
en 60 hulpaanvragen. 18 aanvragen zijn niet doorgegaan. Van deze 18 zijn er 11 
afgewezen en 7 niet doorgegaan om andere redenen. 

Een uitgebreide analyse van de door de Vincentiusvereniging gemeente Heusden  
verleende individuele hulp in 2020 is opgenomen in de bijlagen . 

 
Kerstpakketten:  
 
De kerstpakkettencommissie verzorgde in 2020 40 kerstpakketten ( 44 in 2019).  
Bakker Vermeulen uit Vlijmen en Jumbo supermarkt Vlijmen hebben spontaan 
medewerking verleend aan het kunnen samenstellen van een mooi pakket. 
De gemeente gaf toestemming om gebruik te maken van een ruimte in de Voorste 
Venne om de kerstpakketten coronaproof in te kunnen pakken. 

Vakantieweekproject :  

Dit eigen project van de Vincentiusvereniging bestaat uit het aanbieden van een 
vakantieweek aan gezinnen of personen die wegens hun financiële situatie hier niet 
toe in staat zijn.  
Ook bij deze activiteit is de corona pandemie een spelbreker geweest. Leden van de 
vakantieweekcommissie werden door de corona maatregelen beperkt in het maken 
van de huisbezoeken die vooraf gaan aan het plaatsen van gezinnen binnen het 
vakantieproject. Uiteindelijk zijn 2 gezinnen op vakantie kunnen gaan.( In het jaarplan 
waren wij uitgegaan van 12 gezinnen). 

Projecten van derden:  

Door het verenigingsbestuur zijn criteria opgesteld waar lokale en internationale 
projecten aan moeten voldoen willen zij in aanmerking komen voor financiële 
ondersteuning. 

Deze projecten worden in de bestuursvergadering besproken en aan criteria getoetst. 
Tijdens de ALV wordt vervolgens aan de leden verantwoording afgelegd over de 
genomen besluiten ten aanzien van deze projecten. 

Het houden van een fysieke ALV was niet mogelijk in april, de maand waarin 
normaliter de ALV wordt gehouden. In de Nieuwsbrief van april (nr. 14) is daarom 
met de leden gecommuniceerd dat het bestuur zich genoodzaakt ziet om 
terughoudend te zijn met het steunen van projecten. Op dat moment is het  nog 
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volkomen onduidelijk wat de gevolgen van de crisis zullen zijn en wat dat betekent 
voor het beroep op noodhulp . De sluiting van de winkel is op dat moment een feit en 
er bestaat onzekerheid over het door kunnen laten gaan van de Boekenbeurs. Wat de 
gevolgen zullen zijn voor de inkomsten is dan ook nog niet te overzien. Besluiten over 
het ondersteunen van projecten worden daarom opgeschort tot september, maar 
het aanvragen van projecten kan wel doorgaan. Waarschijnlijk ook ten gevolge van 
corona zijn er door het jaar heen slechts enkele projecten bij het bestuur binnen 
gekomen. In totaal zijn er in 2020 3 lokale en 2 internationale projecten toegekend. 
Zie bijlage. 

 
Activiteiten mbt vrijwilligers:  
In de loop van het jaar worden voor de vrijwilligers bijeenkomsten gehouden waarbij 
gezelligheid en het bevorderen van binding tussen de vrijwilligers van groot belang 
zijn. Deze bijeenkomsten zijn ook een uiting van de grote waardering voor de 
belangeloze inzet van de vrijwilligers door het jaar heen. Gezien de corona pandemie 
en de daarbij behorende beperkende maatregelen hebben de gebruikelijke 
bijeenkomsten voor de vrijwilligers in 2020 geen doorgang kunnen vinden. De 
jaarlijkse BBQ voor de winkelvrijwilligers en de jaarlijkse feestelijke avond voor de 
vrijwilligers van de boekenbeurs zijn komen te vervallen. Dit is opgevangen door een 
attentie voor beide vrijwilligersgroepen. Verzorgd vanuit de winkel voor de 
winkelvrijwilligers en vanuit het bestuur van de vereniging voor de 
boekenbeursvrijwilligers. 
Het is bijzonder jammer dat de gebruikelijke bijeenkomsten niet hebben kunnen 
plaatsvinden. Juist het samenkomen en samen vieren is van groot belang voor het 
bestendigen van de onderlinge band die binnen onze vrijwilligersorganisatie gevoeld 
wordt. 
Het bestuur is ook alert op gebeurtenissen die een vrijwilliger persoonlijk aangaan . 
Het bestuur vindt het belangrijk om op deze momenten aandacht te geven en 
waardering te laten blijken aan de betrokken vrijwilliger. 
 
Overige activiteiten: 

 In het voorjaar zijn door enkele bestuursleden de wijkwinkels in de kernen Vlijmen, 
Drunen en Oudheusden bezocht. Met als doel informatie over elkaars werkwijze uit 
te wisselen.  

 De voorzitter van onze vereniging heeft bijgedragen aan de voorbereiding voor de 
ALV op 7 maart. van Vincentius Vereniging Nederland (VVN) in Vught. Op deze extra 
bijeenkomst fungeert hij (weer) als technisch voorzitter. 

 In april 2020 heeft de voorzitter van de Vincentiusvereniging de rol van onafhankelijk 
voorzitter van de werkgroep  samenwerking binnen de coalitie tegen Eenzaamheid 
Heusden neergelegd op het moment dat de werkgroep overging in de ‘Kerngroep 
tegen eenzaamheid’ en daarmee een structureel karakter krijgt. De 
Vincentiusvereniging ziet geen rol voor zich weggelegd binnen de kerngroep. 
Niettegenstaande het feit dat de vereniging van mening is dat armoede en 
eenzaamheid een duidelijk verband met elkaar hebben. Eerste insteek van de 
Vincentiusvereniging is echter armoede. 
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 De vereniging had zich aangemeld voor deelname aan het Paasfestijn op tweede 
paasdag in Drunen. Wegens de coronapandemie werd het Paasfestijn opgeschoven 
tot evt. later in het jaar onder de naam Verplaatsfestijn. Maar ook dat is niet door 
kunnen gaan. 

 In juni zijn er legpuzzels beschikbaar gesteld aan een aantal organisaties die zich 
richten op eenzaamheid tijdens de coronatijd (o.a. KBO’s, Zonnebloem, Alles voor 
Mekaar). 

 Deelname aan de digitale ALV van VVN op 14 november. 

 Op 20 november jaarlijks overleg met de beleidsmedewerker armoedebeleid 
gemeente Heusden. 

 

Contacten met derden 
 

De Vincentiusvereniging vindt het belangrijk om de juiste hulp te verlenen of naar de 
juiste hulp door te verwijzen. Hiervoor zijn goede contacten met diverse instanties 
nodig. Instanties die zich begeven op het terrein van armoede en vindplaatsen zijn 
van personen en gezinnen met acute hulpvragen. Zo bestaan er goede contacten met 
o.a. Farent, Bijeen, Vluchtelingenwerk, de Voedselbanken, de Augustinusparochie, 
parochie Wonderbare Moeder, de Protestantse gemeenten van Vlijmen en Drunen, 
MEE, RIBW, Contour de Twern, Stichting Leergeld, Stichting Ontmoeten, Prisma, 
verloskundigenpraktijk Samen. 

Ook met de gemeente Heusden worden goede contacten onderhouden. Er vinden 1 à 
2  keer per jaar gesprekken plaats met de beleidsmedewerker armoedebeleid. Er 
wordt geïnformeerd naar bevindingen in het veld en ontwikkelingen op 
beleidsgebied worden gedeeld.  

Publiciteit: 
 

De publiciteit voor de vereniging wordt door het bestuurslid met de portefeuille PR 

aangestuurd en uitgevoerd aan de hand van een in 2019 opgestelde notitie.  

Er bestaan goede contacten met diverse media die ook in 2020 met succes zijn 
benaderd om via hun kanalen aandacht te geven aan de activiteiten rondom de 
Vincentiusvereniging. Persberichten zijn o.a. geplaatst in Weekblad Heusden, het 
Brabants Dagblad, het informatieblad van SRGH ( Senioren Raad Gemeente 
Heusden)/KBO. 

De Heusdense radio- en televisiestichting (HTR), websites zoals heusden.nieuws.nl, 
Heusden4you, HBT Heusden,Drunen/Vlijmen/Heusden in beeld, en diverse andere 
relevante websites hebben hun medewerking verleend. 

De Vincentiusvereniging wordt vermeld op de site van parochie Heilige Augustinus en 
in het parochieblad De Ontmoeting.  
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De Vincentiusvereniging staat vermeld op de kanskaart van de gemeente Heusden 
onder het kopje “materiële hulpverlening”. 
De Vincentiusvereniging en Vincentiuswinkel maken gebruik van digitale media zoals 
Facebook . De website www.Vincentiusheusden.nl is een bron van informatie over de 
vereniging en al haar activiteiten. Ook nieuwsberichten over de vereniging en de 
winkel worden hier geplaatst. 
Een aantal malen per jaar verschijnt de Nieuwsbrief voor leden van de 
Vincentiusvereniging.  
 

Interne organisatie  
.  

 Bestuurssamenstelling: 

voorzitter: Jan van Loon 

secretaris: Annemarie van Drunen-Brandts 

penningmeester: Frans Baars 

lid: Lies van Eggelen 

lid: Kees van Riel 

lid: Rick Creemers 

Binnen het bestuur zijn de portefeuilles als volgt verdeeld: 

 Commissie hulpaanvragen: Lies van Eggelen-Geurds en Annemarie van 
Drunen-Brandts, Frans Baars (penningmeester) 

 Portefeuille Projecten: Kees van Riel 

 Portefeuille PR: Rick Creemers 

Het bestuur van de Vincentiusvereniging is in 2020 8x in vergadering bijeen gekomen. 
In verband met de coronamaatregelen zijn twee vergaderingen online gehouden. 
Eenmaal per jaar, in december, vindt er een interbestuurlijk overleg plaats tussen het 
bestuur van de Vincentiusvereniging en het bestuur van Stichting Vincentiuswinkel 
gemeente Heusden. 

Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een 
vaste onkostenvergoeding. 

De Vincentiusvereniging gemeente Heusden verkeert in de gelukkige omstandigheid 
dat zij een beroep kan doen op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Een grote 
groep vrijwilligers is werkzaam in de Vincentiuswinkel en verricht alle voorkomende 
werkzaamheden die nodig zijn om de winkel met succes te laten functioneren. 

Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die zich inzet voor de jaarlijkse 
Boekenbeurs. De organisatie en voorbereiding van de Boekenbeurs ligt in handen van 
de Boekenbeurscommissie.  

http://www.vincentiusheusden.nl/
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Verder zijn vrijwilligers actief in de vakantieweekwerkgroep en de werkgroep 
kerstpakketten. 

Bovendien zijn er vrijwilligers die op meerdere van de bovengenoemde terreinen 
actief zijn. De inzet van de vrijwilligers is voor de Vincentiusvereniging en 
Vincentiuswinkel onmisbaar. Dankzij hun belangeloze inzet is de vereniging in staat 
haar doel te verwezenlijken: nl. het ondersteunen en bemoedigen van de medemens 
in nood. 

 

Algemene ledenvergadering :  

Sinds januari 2017 zijn de vrijwilligers uitgenodigd om lid te worden van de 
Vincentiusvereniging gemeente Heusden. De contributie voor vrijwilligers bedraagt 
€0. De inzet van de vrijwilligers wordt gezien als contributie.  

Op 28 april 2020 stond de vierde ALV gepland. Tijdens de ALV legt het bestuur aan de 
leden verantwoording af over haar beleid. De leden zijn in de gelegenheid om 
middels hun stemrecht betrokken te zijn bij de besluitvorming over de koers die de 
vereniging vaart. Invloed op de besluitvorming in zijn algemeenheid en rondom de 
besteding van de beschikbare geldmiddelen in het bijzonder.  

Gezien de corona pandemie heeft de vereniging zich genoodzaakt gezien om de in 
april geplande fysieke ALV af te gelasten. Een uitstel naar het najaar bleek evenmin 
doorgang te kunnen vinden. De ALV is vervolgens op digitale wijze in september 
gehouden.  

De Vincentiusvereniging stelt het lidmaatschap open voor inwoners van de gemeente 
Heusden die de doelstelling van de vereniging onderschrijven. De contributie voor 
lidmaatschap bedraagt €10 per jaar. 

Op 31 december 2020 telt de Vincentiusvereniging gemeente Heusden 73 leden. (Op 
31 december 2019: 75 leden. In 2020 zijn twee leden overleden.)  

AVG:  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is per 25 mei 2018 ingegaan. De 
AVG is bedoeld voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt en daarvoor 
zelf het doel en de middelen bepaalt. Ook de Vincentiusvereniging moet zich aan 
deze regeling houden en heeft de gegevensverwerking hierop ingericht. 
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Financiën   
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Conclusies 
 

Het jaar 2020 ging veelbelovend van start. Na het buitengewoon goed verlopen jaar 2019 wees niets 

erop dat de koers gewijzigd zou moeten worden.  

Eind februari 2020 werd ook Nederland geconfronteerd met het wereldwijd oprukkende coronavirus. 

Op 14 maart zag de Vincentiuswinkel zich genoodzaakt om haar deuren te sluiten. In juni kon er 

fasegewijs weer opgestart worden met toepassing van de beperkende corona maatregelen. Eind 

2020 verslechterde de omstandigheden opnieuw en viel de winkeldeur opnieuw in het slot. 

Het voornemen om in 2020 meer aandacht te geven aan lokale noden werd hiermee niet alleen een 

streven, maar ook een onontkoombare noodzaak gezien het missen van inkomsten door de 

winkelsluiting en noodgedwongen moeten aflasten van de Boekenbeurs in oktober. De lokale 

individuele hulpverlening heeft in 2020 prioriteit gekregen en heeft ook op normale wijze doorgang 

kunnen vinden. 

Het aantal individuele hulpaanvragen is in 2020 gestegen van 60 ( 2019) naar 73. Een toename van 

ruim 20%. 

Het kerstpakkettenproject heeft doorgang kunnen vinden. 

Het vakantieweekproject heeft ten gevolge van de pandemie minder gezinnen een vakantie kunnen 

bezorgen. Het aantal overige projecten is noodgedwongen beperkt gebleven. 

 De impact die de pandemie in 2020 op de vrijwilligers heeft gehad is groot en duurt nog steeds 

voort, aangezien het virus nog steeds onder ons is en onze manier van samenleven sterk beïnvloedt. 

De motivatie, inzet en flexibiliteit die deze crisis van onze vrijwilligers vraagt is onveranderd groot 

gebleken en dwingt grote waardering en bewondering af. Een aantal vrijwilligers heeft tijdens de 

pandemie om goede redenen af moeten zien van haar werkzaamheden. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat 2020 een jaar is geweest waarin niet alleen de greep van 

de pandemie voelbaar is geweest voor de hele samenleving ( en nog is), maar deze ook de 

Vincentiusvereniging beperkingen heeft opgelegd. 

Dankzij de inzet, flexibiliteit en onverminderde motivatie van al onze vrijwilligers en de 

betrokkenheid op elkaar is de Vincentiusvereniging in staat geweest om ook in 2020 aandacht en 

hulp te kunnen blijven bieden aan medemensen die een helpende hand en ondersteuning nodig 

hebben. 

Het vertrouwen op de veerkracht die leeft binnen de Vincentiusvereniging is een baken van hoop 

voor 2021. 
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Bijlage Overzicht toegekende projecten 2020 

 

Lokale projecten: 

 De Andere Tafel: ondersteuning sociaal restaurant in de kern Vlijmen. 

 Marcella Willems: : bijdrage aan haar Sinterklaasactie voor kinderen van minima.  
 Aanschuiftafel : tafels om coronaproof gasten te kunnen ontvangen. 

 Jeugdontbijtjes/ december actie Jan Cees Bouwer. 

 

Internationale projecten : 

 Vriendenkring Father Jesudoss: toiletten voor school in India.  
 Liliane Fonds: fysiotherapie voor 6 kinderen in Bangladesh. 
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Analyse hulpverlening Vincentius Heusden 2020  
 

Aantal aanvragen 
73 

 

reden akkoord 
 

soort artikel aantal 

Aantal 
goedgekeurde 
aanvragen 
 

55 Medisch  
Kleding 
Meubilair  
Huishoudelijke apparaten  
Voedsel  
Vervoer  
Communicatie  
school 
poorten 
 

1 

2 
2 

24 
0 
9 
3 
4 
3 

 

Aantal 
afgewezen 
aanvragen 

11 Reden niet akkoord 

 Woont niet in Heusden 

 Geen acute nood  

 Opgeschaald naar de gemeente 

 Schuld wordt niet betaald 
 Afwikkeling aanvraag duurt veel te lang 
 Aanvraag kleding verwezen naar de Vincentiuswinkel 

 Nee gezegd tegen client die alleen hulp vraagt aan 
Vincentiusvereniging 

Aantal terug-
getrokken 

7 Reden teruggetrokken 
 Afgeblazen door professional of client 

 Ander doelgroep heeft betaald 

 Client reageert niet meer, ook niet bij navraag 

Gegevens van de goedgekeurde aanvragen 

zelf 
aangevraagd 
en 
goedkeuring  

12  Vrouw:  11 

 Man:      1 
 

particuliere 
instanties 
en 
goedkeuring 

0 

 
                                                0 
 

professionele 
instanties en 
goedkeuring 

Farent 3 
RIBW 4 
Vluchteling-
werk 

3 

Prisma 15 
Mee plus 
 

4 

Contour de 
Twern 

4 

Kamer met 1 
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Kansen2live 
Bewindvoering 3 
Alles voor 
mekaar 

1 

Linc naar zorg 2 
GGD 1 
Sterk huis 1 
Impegno 1 

 
Totaal aangevraagd door professionele instanties 43 
Totaal aangevraagd particuliere instanties 0 
Totaal aangevraagd zelf 12 
Totaal 55 

Bedrag Boven €1000,- 
 

0 

tussen €500,- en €1000 
 

2 

onder de €500 
 

53 
 

Aantal 
goedgekeurd
uit dorpen 
gemeente 
Heusden 

Vlijmen 13  
 
 
 

55 
 

Nieuwkuijk 1 
Haarsteeg 1 
Drunen 32 
Elshout 1 
Hedikhuizen 0 
Herpt 0 
Heusden  2 

Oudheusden 5 
 

december 2016  41  aanvragen 
december 2017  57 aanvragen 
 december 2018 40 aanvragen 
december 2019  60 aanvragen 
december 2020 73 aanvragen 
 

Verhouding Nederlanders en nieuwe bewoners van toegezegde aanvragen 

                              52                               21 

 



15 

Conclusie 2020 vergeleken met 2019 
 Eerste kwartaal vergeleken met jan. – maart 2019 is de stijging in 2020 explosief te 

noemen. Verhouding 11 – 30. April tot en met december 2020 43 aanvragen, gemiddeld 
4 tot 5 per maand 

 13 aanvragen meer dan in 2019, weer een stijging  

 Er zijn relatief wat meer afwijzingen geweest door een strenger toekenningbeleid 
waarbij meer nadruk is gelegd op het benutten van voorliggende voorzieningen. 

 In het bestuur is besloten om alleen nog maar aanvragen uit de gemeente Heusden in 
behandeling te nemen en aanvragen uit andere gemeenten direct af te wijzen.  

Goedgekeurde aanvragen 

 Huishoudelijke apparaten zijn de meest gevraagde artikelen en dan vervoer. Dit is 
dezelfde tendens als de twee vorige jaren. Ook de andere items zijn tot nu toe 
gelijkwaardig aan 2019. Van de vijf medische aanvragen is er maar 1 goedgekeurd, 
Voedsel niet;  

 2 aanvragen boven de €500,- 53 tussen €0,- en €499,95 

 43 aanvragen  door professional, 12 zelf. Beide meer dan in 2019 

 32 aanvragen Drunen, 13 Vlijmen, 5 Oudheusden, rest 0, 1 of 2. Vergeleken met 2019 
iets meer in Drunen, de rest hetzelfde als 2019. Drunen 32 van de 55   

 Professionele vaste klanten: Farent, RIBW, Prisma/Makker, Vluchtelingenwerk, Mee plus, 
Contour de Twern. Nieuwkomers: Alles voor mekaar, Linc naar zorg, overige in vorige 
jaren al een keer een casus gehad. Prisma/Makker stijgt boven alle professionals uit 
namelijk 15 aanvragen. Mogelijke oorzaak, ambulante begeleiders zijn wekelijks op de 
werkvloer voor hulp. Dat geldt ook voor het RIBW 

Casussen die niet zijn doorgegaan 

 18 aanvragen niet doorgegaan, 11 afgewezen en 8 zelf afgeblazen. Op één na allemaal 
vrouw, zie ook 2019 

 15 aanvragen door professional,  1 particulier, 2 zelf  

 Professionals: Vaste klanten: Farent 5, Prisma Makker 3, RIBW 1. Nieuw:  ASVZ 1 
 

 


