Parochiële Caritas Instelling
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

JAARVERSLAG 2021

Voorwoord
Het jaarverslag is bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, een terugblik op
wat er goed is gegaan en de erkenning waar we niet aan toe zijn gekomen, maar ook een mooie plek om
alle vrijwilligers nog eens extra te bedanken voor het vele werk wat weer is verzet om "gewoon" te
helpen, met de woorden van zalige Titus Brandsma (die dit jaar zelfs heilig zal worden verklaard):
Ja, je bent de hoeder van je broeder.
Schep contact.
Niet vragen. Niet omzien.
Niet oordelen. Gewoon helpen.
Er waren vele plannen voor 2021. Door het aanhoudende toedoen van Corona werd onze manier van
mens-nabij-werken steeds opnieuw uitgedaagd en leerden we op andere manieren (online) overleggen.
Er is desondanks hard gewerkt door de werkgroepen en bestuur. Lief en leed werden gelukkig ook
gedeeld. De inzet was en is armoede in Amersfoort te verminderen, bij te dragen aan de zorg voor wie
met moeite rond kunnen komen, maar ook voor wie eenzaam zijn te zoeken naar plekken van
ontmoeting. De individuele hulp werd met nog meer inzet geboden door de werkgroep leden.
Meer mensen vonden de weg naar onze website om daar hulp aan te vragen. Zowel individuele
aanvragen, als aanvragen van hulpverleners. De tijd tussen de aanvraag en de daadwerkelijke hulp werd
korter. De werkgroepen konden hun werk doen, en dat geeft voldoening doordat wij als Caritas lieten
blijken niet alleen maar geld te willen geven, maar ook echte belangstelling en interesse te hebben voor
het werk dat dagelijks gedaan wordt door de vele - vaak vrijwillige medewerkers - van projectinstellingen, sociale banken, inloophuizen, straatpastoraat en anderen die zich in gemeente Amersfoort
Samen tegen Armoede inzetten.
Financieel blijven we nadenken over spreiding van het vermogen gericht op een duurzaam rendement
waarmee hulp geboden kan worden, omdat zowel in tijden van hoog als laag rendement op onze
bezittingen, we voldoende middelen willen genereren om onze activiteiten continuïteit te geven. De
financiële verantwoording is in detail terug te vinden in de jaarrekening over 2021.
Wij bieden u hierbij het verslag aan, en hopen dat u ook in het komende verslagjaar met ons mee wilt
werken. Op het moment van schrijven zitten we na de Corona midden in een nieuwe uitdaging van
oorlog in Oekraïne en vluchtelingen en daarnaast enorm hoge energiekosten en inflatie. Gelukkig
kunnen we ook juist nu ons steentje bijdragen in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en
Bunschoten-Spakenburg zodat niemand in armoede of eenzaamheid hoeft te leven.
Tom Paffen
Voorzitter
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Dagen de deur niet uit
Dagen de deur niet uit
Dagen van veel alleen
Nachten van alleen
De ochtenden willen nog wel
De middagen die vervelen
De avonden steeds langer
Niets nieuws te vertellen
Het coronanieuws teveel
Niet weten hoelang nog
De dagen van gaan in jezelf
De dagen naar binnen
De dagen van voorbij
De dagen voor je innerlijke deur
De dagen van gegroet worden
De dagen van thuis bij jezelf
Wat smachten we naar een lichtpuntje
weer terug naar het normaal.
Een streling, een aanraking, een kus op de wang
Nabijheid van dierbaren
O God, wat duurt het lang.
Vrij naar Marinus van den Berg
Dit verslag is opgebouwd rond de thema’s interne organisatie van bestuur en werkgroepen,
hulpaanvragen, samenwerking, overlegstructuren, privacy, financieel beleid en vooruitzicht.
1. Interne organisatie.
a. Bestuur
Het bestuur heeft in Coronatijd op een geheel andere wijze moeten werken. Veel ontmoetingen met
cliënten en mede vrijwilligers konden beperkt doorgang vinden. Dat resulteerde erin dat een deel van
het Caritaswerk opnieuw op een andere wijze ingevuld is.
De activiteiten, zowel intern als extern, kwamen op een lager pitje te staan. De contactavonden met
onze vrijwilligers konden helaas nog niet doorgaan. Gelukkig ons geplande uitstapje naar Kallenkote wel.
Ook de vaststelling van ons beleidsplan 2020-2025 liep vertraging op en is inmiddels vastgesteld als
Beleidsplan Oog en hart voor elkaar (2021-2025) en beschikbaar op o.a. de website.
De contacten extern met o.a. de gemeente Amersfoort en de taakgroep van de Raad van Kerken werden
of uitgesteld of liepen digitaal bijvoorbeeld vaak via teams.

- jaarverslag 2021 Parochiële Caritas Instelling OLVvA Pagina 3 van 6

Gelukkig konden de hulpaanvragen en onze donaties aan de diverse instellingen gewoon doorgaan. De
verwachting dat we in verband met de corona veel meer hulpaanvragen zouden ontvangen kwam niet
helemaal uit. Mogelijke stijging zal doorwerken naar 2022. We hebben via de werkgroepen zo’n 180
hulpaanvragen verwerkt.
De bestuurssamenstelling en functieverdeling:
In 2021 hebben we Ellen Hogema kunnen betrekken bij het bestuur. Dat betekent dat het PCI-bestuur
op 1 januari 2022 als volgt is samengesteld:
Tom Paffen
Marga van Ede
Jaap Bosman
Juliëtte van den Heuvel
Ellen Hogema

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
lid

Hiermee blijven we ietwat onderbezet omdat we weten dat onze secretaris zijn 2 benoemingstermijnen
er per 1 juli 2022 opzitten; we streven naar een bestuurssamenstelling van ca. 5 personen.
Het bestuur vergaderde ca. 10 keer, waarvan een groot deel digitaal via het programma Teams. De
vergaderingen van het PCI-bestuur vonden ook in kleine setting plaats. Niet alleen doordat het bestuur
uit 4 personen bestond maar ook omdat onze contactpersonen met parochiebestuur en DKCI, die in
2019 al afscheid hadden genomen, node werden gemist. Er is 1 overleg geweest met het
parochiebestuur. In 2022 zal Antoon van Gaans vanuit pastoraal team gaan deelnemen aan onze PCIbestuursvergaderingen
a.

Werkgroepen

Er zijn zeven werkgroepen: H. Kruis (Kruiskamp) i.s.m. H. Geest (CWG), Henricus (Soesterkwartier),
Martinus (Hoogland), Joseph (Hooglanderveen), Ansfridus (Berg), SFX (St. Franciscus Xaverius,
Binnentad).
Hoewel deels op afstand is het caritaswerk gewoon doorgegaan. Hier en daar moest geïmproviseerd
worden en waren er mutaties, maar de bereidheid om de schouders er extra onder te zetten was groot.
De werkgroepen beoordelen de aanvragen die op postcodewerkgebied binnenkomen zelfstandig tot een
bedrag van 500 euro. Bij een hoger bedrag wordt een positief advies voorgelegd voor akkoord bestuur.
Het aantal hulpaanvragen ligt tussen de 150 en 200 op jaarbasis. Onze penningmeester zorgt, soms met
wat trekken en duwen, voor een goede administratieve afhandeling van de hulpaanvragen.
De uitgaansdag naar Kallenkote kon eindelijk doorgaan. Hoewel niet iedereen meekon, was dit een
waardevolle dag voor onderling contact en waren we onder de indruk van de activiteiten die deze
pachter onderneemt voor mensen met een zorgvraag.
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2. Hulpaanvragen en partners
Het aantal hulpaanvragen was ca. 180, daarvan kwamen er een meerderheid via hulpverleners. Er is
€46.000 aan individuele hulp gegeven. Daarnaast werd er €21.000 euro gegeven aan de Paas- en
decembergiften.
Onze partners (in 2021: Voedselbank, Inloophuizen, Kledingbank, Schuldhulpmaatje, Leergeld, speeltuin
Soesterkwartier, Dr. Frans Bolsiusfonds, Vakantiegeld delen en Straatpastoraat) hebben we ondersteund
met € 70.000.

3. Samenwerking.
De samenwerking en verbeteren van onze contacten met de organisaties op het gebied van
armoedebestrijding in Amersfoort is in 2021 door Coronaperikelen deels gelukt. We hebben wel al onze
organisaties, zoals gepland, onze donaties kunnen geven waardoor zij hun belangrijk werk in de
Amersfoortse samenleving kunnen uitvoeren.
De aparte module op de website www.caritasamersfoort.nl om direct een projectaanvraag te kunnen
doen heeft tot enkele aanvragen geleid. Het aantal projectaanvragen blijft iets achter bij de verwachting
van het bestuur. Daarnaast is gekeken naar een nieuw project voor erfpacht maar niet doorgezet door
de aanvrager.

4. Overlegstructuren.
Amersfoort is rijk aan organisaties op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding. De
gemeente Amersfoort voert een actief innoverend beleid. Wij hebben ons aangesloten bij het Samen
tegen Armoede overleg waar vrijwel alle relevante organisaties overleggen over casuïstiek en beleid. We
maken deel uit van de PactSamSam en nemen deel aan de werkgroep ‘kerk en samenleving’ van de Raad
van kerken.

5. Privacy.
De Algemene Verordening persoonsgegevens, AVG, heeft geen problemen opgeleverd. Er werd 1
datalek geconstateerd en geregistreerd in het register. Gelukkig was er hierbij geen risico voor de
betrokkene(n) en is dit met een aanpassing van de website verholpen.

6. Financieel beleid.
Caritas Amersfoort is ook een vermogensfonds. De verantwoordelijkheid voor een adequaat beheer
vraagt dagelijkse zorg. Het fonds bestaat uit beleggingen en bezit van verpachte landbouwgronden. De
beleggingen zijn ondergebracht bij het VAU, het beleggingsfonds van het bisdom Utrecht. Het
relatiebeheer met de pachters wordt gedaan het KKG, het Kantoor Kerkelijke Goederen. De financiële
administratie wordt verzorgd door het KKA, Kantoor kerkelijke administraties. De dagelijkse
administratie en betalingen van hulpaanvragen verzorgt onze penningmeester. Op alle uitgaven wordt
het 4 ogen principe toegepast. Uitgaven boven de € 500 na een bestuursbesluit.
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Grondtransacties:
Er zijn enkele transacties geweest waarbij de pacht werd verlengd conform de adviezen van onze
rentmeester van het KKG.

Vooruitblik.
De Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is een gezonde organisatie met
ambities, passend bij haar doelstellingen en mogelijkheden.
De inkomsten vanuit de grondposities (€ 120.000 in 2021) en de beleggingsinkomsten (€ 100.000 in
2021) bepalen samen ons budget voor 2022 op hoofdlijnen. Daarnaast zijn we erg blij met de collectes
en giften die we mogen ontvangen als blijk van waardering voor het Caritaswerk.
Voor de plannen 2022 verwijzen wij naar het jaarplan en de inmiddels door het bisdom goedgekeurde
begroting 2022 deze is in te zien via onze website www.caritasamersfoort.nl.
Afsluitend merken we op dat Caritas Amersfoort een belangrijke, doch bescheiden, bijdrage levert aan
de bestrijding van armoede in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen, Bunschoten en Spakenburg. De
vrijwilligers en bestuur spannen zich in om concrete, vaak financiële, noodhulp te bieden aan individuen.
Daarnaast ondersteunen we een aantal sociale organisaties.
Amersfoort, april 2022.
Het bestuur van Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Gewoon helpen
Je moet je broeder helpen.
Zonder dralen. Zonder dubbelzinnigheid.
Je moet het Gelaat van Christus in hem eren.
Achter al de verborgenheden van de grootsteedse nood,
Achter al de wildheid van de grootsteedse decadentie,
Achter al de waanzin van deze heidense steden staat,
Het allerdiepst, toch het beeld van de Heer.
Lichtend, gebiedend, verhullend.
Kniel neer voor Gelaat van God in je broeder.
Ben ik de hoeder van mijn broeder?
Ik ken hem toch niet. Ik heb geen contact met hem…
Ja, je bent de hoeder van je broeder.
Schep contact.
Niet vragen. Niet omzien.
Niet oordelen. Gewoon helpen.
Titus Brandsma o.carm
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