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Doelstelling De vereniging stelt zich ten doel het opsporen en lenigen van de 
geestelijke en maatschappelijke noden van individuen en groepen van 
personen ten einde daardoor in solidariteit met de samenleving 
mede te werken aan de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn. 
De vereniging bevordert de onderlinge saamhorigheid van de leden en 
medewerkers, die zich voor dit doel vrijwillig inzetten, daarbij gesteund en 
geïnspireerd door het christelijke geloof en een christelijke 
levensovertuiging en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
van het woord 

 
Beleidsplan Vincentiusvereniging Geleen 
In 1614 sticht Vincent de Paolo de eerste 'Confrérie de la Charité', een damesgezelschap, een 
initiatief van Vincentius om planmatig armenzorg en zielzorg te geven. Drie jaar later volgt de 
oprichting van de mannelijke tegenhanger. 
De studenten zagen in dat met praten alleen de wereld niet kon worden verbeterd. Ze bezochten in 
armoede verkerende gezinnen, gingen op zoek naar hulpbehoevende zieken en bejaarden, hielpen 
waar nodig, zowel in de steden als op het platteland. Al spoedig kwamen er meer mensen bij en kon 
de hulp op grotere schaal georganiseerd worden en was de basis voor de vereniging gelegd. 
In Marseille realiseert Vincentius een ziekenhuis voor galeislaven. In 1625 sticht Vincentius de 
Congregatie van de Missie, de Lazaristen, zo genoemd naar het moederhuis St. Lazare in Parijs, 
onder andere ter vorming van de geestelijkheid. In 1633 stichtte Vincentius de Filles de la Charité 
(Dochters der Liefde), een congregatie die in Nederland nog steeds bestaat. Vincentius staat Koning 
Lodewijk XIII op zijn sterfbed bij. Hij wordt 'caritasminister', die delen van het land voor de 
hongersnood behoedt, hulp verleent aan oorlogsslachtoffers en vluchtelingen en een gaarkeuken 
opricht in Parijs. 
De Vincentiusvereniging Geleen werd opgericht in 1931.Vooral om hulp te bieden aan werkeloosheid onder 
de arbeiders en bij boeren na mislukte oogsten. 
Rond de Tweede Wereldoorlog werd ingezet op huisbezoek, kleding, medicatie, schoenen en brandstof. Na 
de invoering van de algemene bijstand en de AOW was de Vincentiusvereniging alhier slapende. 
In 1996 was de situatie weer zodanig, dat de heren Gerard Simons en Pit Vroemen zich  
verantwoordelijk voelden voor het welzijn van hun stadgenoten. 

Op 8 april 2000 volgde een doorstart van de Vincentiusvereniging Geleen 
Het beleid van Vincentiusvereniging Geleen is gericht op armoedebestrijding. 
De Vincentiusvereniging Geleen heeft een vijftal taken, namelijk: 



1 financiële ondersteuning aan financieel kwetsbare medemensen in Sittard-Geleen en directe 
omgeving 
2 genereren van gelden middels verkoop van gebruikte kleding en gebruikte boeken 
3 ophalen, bewaren en uitgeven en/of verkopen van inboedels 
4 samenwerken met collega-organisaties 
5 biedt ondersteuning en dienstverlening aan de gehele vereniging en al haar vrijwilligers, aan 
werkgroepen en commissies en stimuleert het werk waar nodig en/of gewenst 
Verantwoording wordt afgelegd middels een jaarrekening welke via de site te lezen is. 
. 
Beloningsbeleid Vincentiusvereniging Geleen 
Vincentiusvereniging Geleen is een vrijwilligersorganisatie. Voor de bestuurders en de vrijwilligers geldt dat er 
geen beloning of vergoeding tegenover het verrichte werk staat. Er wordt een 
onkostenvergoeding gehanteerd. 

 
Doelstelling Vincentiusvereniging Geleen 
De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van 
armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius,  
een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de 
samenleving. 
De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke 
dienstverlening. We zijn voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de 
gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de 
Vincentiusvereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren. 
In de Westelijke Mijnstreek werken we nauw samen met organisaties en mensen die 
eenzelfde doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden. We 
steunen verder projecten elders in de wereld. De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de 
internationale Society of Saint Vincent de Paul die actief is in 149 landen over de hele wereld met 
bijna een miljoen leden. 
De Vincentiusvereniging is geworteld in de christelijke traditie. Zij bekommert zich om ieder mens 
in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. 

 
Uitgeoefende activiteiten Vincentiusvereniging Geleen 
De speerpunten van Vincentiusvereniging Geleen zijn: mensen uit Sittard-Geleen en directe omgeving, die in 
acute financiële nood verkeren financieel en moreel ondersteunen De aanvraag komt binnen bij de coördinator van 
het  hulpteam. Deze bekijkt de hulpvraag en stuurt h e t  hulpteam aan.  Als het hulpteam van mening is, dat de 
vraag verder onderzocht wordt, dan gaan twee vrijwilligers  uit dit  team op huisbezoek. Afhankelijk van de vraag 
en de  hoogte van het bedrag wordt overleg gepleegd met het  bestuur. Projecten komen hiervoor niet in 
aanmerking.  Buiten een ontwikkelingsproject. 
Betalingen vinden in zijn algemeenheid niet rechtstreeks aan de hulpvragers plaats. 
• om financiële middelen te generen hebben wij een gebruikte boekenlijn en een gebruikte kledinglijn 
Bij de aanvraag moet er op gelet worden dat het gaat om de volgende soort uitgaven: 
a. Aanschaf van onontbeerlijke zaken zoals meubels, koelkasten, etc. 
b. Kosten medische zorg. 
c. Reiskosten naar gedetineerden, ernstig zieken, begrafenissen, speciaal onderwijs e.d. 

Reizen naar het buitenland in beginsel niet. 
d. Bijdrage vakantie caravanproject. 
e. Aflossing schulden en betalingsachterstanden. 
Aanvragen komen voornamelijk van hulp- en welzijnsinstanties zoals Partners in Welzijn, gespecialiseerde 
thuiszorg van Orbis, MEE, gemeentelijke kredietbank, belangenorganisaties, kerken en 
woningbouwverenigingen. 


