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                 Parochiële Caritas Instelling 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

                                               secretariaat:  p/a Kerklaan 22, 3828 EB  AMERSFOORT 
                             E secretariaat@caritasamersfoort.nl 

 

 
Aan de leden van de PCI werkgroepen Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 
 
Amersfoort, 10 november 2020 
 
Betreft: nieuwsbrief november/december  
 
Beste werkgroepleden, 
 
Het is een bijzonder jaar. Corona heeft ons leven 
behoorlijk op de kop gezet.  
Wij hebben gelukkig als Caritasinstelling vele mensen 
ondanks alle beperkingen ook dit jaar kunnen helpen. De werkgroepen hebben met veel 
inzet de aanvragen behandeld. Het bestuur is dan ook dankbaar dat we met elkaar een 
bijdrage aan het lenigen van noden hebben kunnen bijdragen. 
 
Wat dit jaar echter in het geheel niet gelukt is en ook nog niet haalbaar dit jaar, is het fysiek 
ontmoeten van elkaar. Gelet op de beperkingen en de risico’s heeft het bestuur moeten 
besluiten ook de werkgroep avond van 25 november a.s. te annuleren. Heel jammer omdat 
alle andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het uitstapje naar Kallenkote, al uitgesteld 
moesten worden. We hopen uiteraard dat er in 2021 weer mogelijkheden zijn.  
 
Het bestuur heeft haar werkzaamheden, zij het op een wat lager pitje, gewoon voortgezet. 
De nieuwe bestuursleden Tom en Marga hebben zich ingewerkt en met elkaar is de rust in 
het bestuur teruggekeerd. We zijn in contact met een nieuw, vijfde bestuurslid. Als dit nieuwe 
lid toetreedt is het bestuur weer op volle sterkte om met verve het Caritaswerk in 2021 voort 
te zetten. 
 
Vele activiteiten waar het bestuur in vertegenwoordigd is zijn dit jaar beperkt gebleven, 
gingen online of niet door in verband met de omstandigheden.      
 
Beleidsplan 2020-2025 
 

Het concept beleidsplan 2020-2025 ligt al enkele maanden op de 
plank. We zouden het graag met jullie in ons november overleg 
besproken hebben. Om het plan niet langer onbesproken te laten 
willen we het hierbij aan jullie voorleggen (bijlage 1). Het plan bouwt 
voort op de afgelopen jaren en kenmerkt zich door consolidatie van 
het beleid. We blijven ons inzetten voor armoedebestrijding in 
Gemeente Amersfoort en Bunschoten/Spakenburg en voor het 

bieden van concrete (financiële) ondersteuning van mensen in de verdrukking, die even 
nergens anders terecht kunnen. 
 
Graag willen we ook van jullie horen of het voldoende aanspreekt en of we het de komende 
5 jaren verder kunnen uitvoeren. Wij stellen jullie mening erg op prijs en daarom vragen we 
jullie de volgende 2 vragen (zo mogelijk) te beantwoorden: 
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1. Is duidelijk en herkenbaar waar we de komende jaren onze beleidsaccenten gaan 
leggen? 

2. Ontbreken er misschien onderwerpen die toegevoegd zouden moeten worden en 
welke zijn dat? 

 
Graag ontvangen we jullie reacties voor 1 januari a.s. zodat we deze kunnen verzamelen en 
daarop kunnen reageren. In de eerstvolgende werkgroep bijeenkomst kunnen we er dan een 
definitieve klap op geven. Stuur je reactie per mail naar secretaris@caritasamersfoort.nl 
 
Werkgroepenstructuur 
 
Eén van de accenten in het beleidsplan is het faciliteren van de vrijwilligers, door het waar 
nodig verbeteren van de werkgroepenstructuur. In het algemeen zijn we tevreden over onze 
interne organisatie. Via de website en het werk van de werkgroepen kunnen we vrijwel elke 
aanvraag verwerken. Er zijn een aantal ontwikkelingen die vragen om na te denken hoe we 
onze structuur vitaal kunnen houden en we onderling zo goed mogelijk kunnen 
samenwerken. 
 
In bijlage 2 vinden jullie hierover een notitie. Ook hierover horen we graag jullie meningen. 
Wat vinden jullie ervan en is de nieuwe indeling werkbaar? 
Stuur je reactie per mail naar secretaris@caritasamersfoort.nl. Ook het liefst voor 1 januari 
a.s. 
 
Jaarplan 2021 
 
Het bestuur heeft ook een eenvoudig jaarplan 2021 gemaakt. Ook dit plan is bijgevoegd 
(bijlage 3). Als het meezit gaan we in het tweede kwartaal ons reisje naar Kallenkote alsnog 
maken. Een datum is echter nog niet te bepalen. Daarvoor zijn de tijden te onzeker. Zodra 
we meer duidelijkheid hebben laten we het natuurlijk het weten. Naast alle individuele 
aanvragen willen we net als dit jaar weer betrokken zijn bij diverse belangrijke projecten 
tegen armoede.  
 
Samen tegen armoede (in Amersfoort) 
 
Naast alle uitdagingen van deze Covid periode biedt deze tijd ook bij uitstek een kans om 
ons samen in te zetten voor de zwakken in de samenleving. Paus Franciscus gaf eerder aan: 
“Zo kunnen we geestelijk en moreel sterker uit deze crisis komen. Dit hangt af van het 
geweten en de verantwoordelijkheid van ieder van ons. Niet alleen, maar samen en met 
Gods genade. 
 
In Amersfoort staan we er als PCI  gelukkig ook niet alleen voor. Eerder hebben we jullie al 
geattendeerd op www.geldcheck033.nl, maar ook op de websites www.indebuurt033.nl en 
www.pactsam.nl is een actueel overzicht te vinden van samenwerkingspartners die een 
aanbod hebben voor preventie en ondersteuning bij armoede.  
 
Jaarrekening 2019 en begroting 2021 
 

Tijdens de werkgroep avond in november is de penningmeester 
gewend de financiële cijfers toe te lichten. Nu we niet bij elkaar 
komen verwijzen we gemakshalve voor de jaarrekening 2019 naar 
onze website. Daar vinden jullie alle cijfers. We hebben in 2019 
financieel een goed jaar gehad. We konden alle aanvragen 
honoreren en hebben ook onze bijdragen aan de instellingen 
overgemaakt. 
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De begroting 2021 zal worden afgestemd op het jaarplan 2021 en afgerond worden voor 1 
december 2020 voor goedkeuring van het bisdom. Op basis van onze inkomsten in 2021 
verwachten we zo’n 100.000 te kunnen besteden aan hulpvragen en projecten.  De 
beleggingen in 2020 hebben iets minder opgebracht dan verwacht, maar dat lijkt vooralsnog 
geen gevolgen te hebben voor onze directe uitgaven. Als er vragen over het gevoerde 
financieel beleid zijn en/of vragen over de begroting dan kunnen jullie die rechtstreeks stellen 
aan onze penningmeester Juliëtte. Het bestuur wil Juliëtte vast hartelijk danken voor het vele 
werk dat ook in 2020 door haar is verricht. Want één van de klussen die in Coronatijd 
gewoon doorgegaan zijn is het beheer van onze financiën. 
 
Ondersteuning openhouden restaurant Downey’s 
 
Het bestuur heeft van harte een verzoek voor 
ondersteuning van restaurant Downey’s in Amersfoort 
gehonoreerd. Met een bijdrage van 1000 euro kan dit 
restaurant, waar mensen met een beperking een zin 
volle dagbesteding vinden, op de been gehouden 
worden.  
 
Groen bakfietsproject in De Stad Amersfoort 
 
Onze steun aan het bakfietsproject voor een groenere wijk bleef niet onopgemerkt in de 
krant Stad Amersfoort. In Amersfoort Zuid wordt middels dit project hulp geboden aan 
mensen met een kleine beurs. Contact met wijkgenoten wordt zo gecombineerd met 
praktische hulp bij het opknappen en groener maken van tuinen, 
Voor mee informatie zie https://www.destadamersfoort.nl/reader/58950/2163220/tuinplanten-
en-eigenaren-gered-met-project 
 
December actie 
 
Verschillende werkgroepen geven in december een gift aan cliënten in hun werkgebied. Een 
mooi gebaar om mensen in december een klein (financieel) lichtpuntje te bieden. 
 
Dit jaar is het aantal giften en het bedrag dat daarmee gemoeid is flink toegenomen. Op de 
begroting is 18.000 euro uitgetrokken voor alle acties. Het uit te geven bedrag lijkt nu uit te 
komen op ca 10.000 euro meer, te weten 28.000 euro. In dit speciale Coronajaar kunnen we 
daarin meegaan maar dat betekent dat we ons op de decembergiften voor 2021 moeten 
bezinnen. Zo’n drastische verhoging is op de langere termijn helaas niet vol te houden. 
 
Het bestuur realiseert zich dat elke euro van de decembergiften op zich goed wordt besteed. 
Steeds meer mensen en instanties weten ons echter te vinden. Concreet zou dit kunnen 
betekenen dat bij meer aanvragen, we het bedrag per gift per gezin zouden moeten 
verminderen. 
 
Attentie: 
 

Het is niet meer mogelijk om contant geld te bestellen bij de bank. Alles moet 
gepind worden. Als er grote bedragen gepind moeten worden dan moet de 
dag limiet worden verhoogd via onze penningmeester Juliëtte.  Ook grote 
pinbetalingen graag even van tevoren overleggen. Het saldo op de lopende 
rekening is namelijk niet toereikend voor meerdere grote betalingen. Even met 
elkaar overleggen zorgt voor een goed verloop van de decembergiften. Vast 
dank en veel succes in deze drukke maand! 
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Afscheid werkgroepleden Henricus: 
 
We hebben de ontwikkelingen bij de werkgroepen in algemene zin al 
even genoemd.  Maar het wordt nu ook concreet, na vele, vele jaren 
trouwe dienst neemt het grootste deel van de leden van de Caritas 
werkgroep Henricus afscheid. Het is begrijpelijk dat (soms na meer 
dan 20! jaar) het lidmaatschap erop zit. Diny van het Erve, jarenlang 
notuliste, Katja van Rooij, Anny van de Beek stoppen in ieder geval. 
Cobij Smink blijft nog even lid totdat goede opvolging is gevonden. 
We hadden graag op onze werkgroepavond van 25 november 
persoonlijk van hen afscheid genomen, maar helaas zit dat er nu niet 
in. Het bestuur zal op gepaste wijze nu haar dankbaarheid voor het 
vele (sjouw) werk van deze trouwe werkgroepleden van de Henricus laten blijken. In de loop 
van 2021 zullen we, als het weer kan en mag, tijdens een etentje definitief afscheid nemen.  
 
De werkgroep Henricus zal vanaf januari 2021 bestaan uit Jaap Bosman, Ans Huybregts en 
waarschijnlijk nog Cobij Smink. Wij verwelkomen Ans Huybregts en wensen haar veel 
succes als nieuw lid van onze Caritas gemeenschap.   
 
Tot slot:  
 
We zullen elkaar de komende tijd niet zien. En dat zal nog wel even zo blijven.  
Het bestuur zal op een gepaste wijze de komende weken haar dankbaarheid voor het vele 
werk dat ook in de moeilijke Coronatijd is verricht laten blijken. Hoe, blijft een verrassing.  
 
Wij wensen jullie veel inspiratie en energie bij het caritaswerk in de laatste weken van dit 
bijzondere jaar 2020. Blijf gezond en voor eenieder alvast gezegende feestdagen gewenst 
en een goede start van een nieuw, hopelijk anders 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
PCI bestuur, 
 
Tom Paffen,    voorzitter 
Marga van Ede,   vicevoorzitter 
Juliëtte van den Heuvel,  penningmeester 
Jaap Bosman,   secretaris 
 
 


