
 
Jaarverslag  2020 Parochiële Caritas Instelling Caritas Betuwe West 
 

Inleiding:  
De PCI H. Suitbertus, met als werknaam Caritas Betuwe West, is opgericht bij bisschoppelijk decreet 
van  Kardinaal W.J. Eijk  aartsbisschop van het Aartsbisdom  Utrecht dd. 28 januari 2011. 
De grenzen van de PCI omvatten het gebied van de parochie  H. Suitbertus, geografisch gezien: het 
gebied van West Betuwe (niet te verwarren met de gemeente West Betuwe). 
 
Doelstelling van de Caritas Betuwe West:  
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) Caritas Betuwe West wil dienstbaar zijn aan de plaatselijke 
samenleving door aandacht en beschikbare gelden te besteden aan de concrete, primaire noden en 
behoeften van personen en groepen van personen, en daardoor bijdragen aan het bevorderen van 
de sociale rechtvaardigheid. De Caritas beheert actief de eerder ingezamelde en beschikbare 
middelen. Dit jaar hebben we onze werkzaamheden uitgebreid door aan te geven dat we onder 
voorwaarden een project vanuit burgers willen ondersteunen en daarbij assisteren bij de nodige 
fondswerving.  
 
Samenstelling bestuur PCI: we bestaan uit een  voorzitter, secretaris, lid PR en Communicatie, 
penningmeester en een lid aandachtsgebied werkgroepen 
 
De organisatie van het bestuur:  
Per 1 januari 2020 zijn na bisschoppelijke goedkeuring twee bestuursleden herbenoemd. Het bestuur 
vergaderde in principe maandelijks in het parochiecentrum van Geldermalsen, vaak in aanwezigheid 
van de vaste pastoraal werker als adviseur. Tijdens de corona lockdown hebben we niet altijd kunnen 
vergaderen en als het mocht dan vergaderden we in het parochiecentrum in Tiel i.v.m. de regel van 
‘anderhalve meter afstand’. Van deze vergaderingen werd een verslag gemaakt en een samenvatting 
van het verslag verzonden aan de leden van het Caritas Beraad en het Parochie- bestuur. 
Bij het Caritas Beraad, de vergadering van de zes werkgroepen, was merendeels een deel van het 
bestuur aanwezig. In twee vergaderingen zijn in een goede sfeer ervaringen uitgewisseld. 
 
Parochiebestuur :  
In het verslagjaar is er op 5 februari een gesprek geweest met het Parochiebestuur. Hier werd een 
toelichting gegeven op de jaarcijfers 2019. We verkenden gezamenlijk de ontwikkelingen die zowel 
de parochie als de Caritas betreffen. 
 
Overgang naar Aartsbisdom na opheffen DKCI: 
Het Aartsbisdom heeft een andere vorm van ondersteuning voor de Caritas georganiseerd. Vanuit 
het Aartsbisdom krijgen we ondersteuning. We hadden contact met de dienst Vastgoedbeheer en 
Financiën over aankoop en verkoop van landerijen. De penningmeester heeft een goede relatie met 
de koepel Financiën.  
 
Financiële zaken :  
De beleggingen zijn conform het advies van het Bisdom ondergebracht bij de VAU van het Bisdom. 
Ten aanzien van de donaties aan de projecten door de werkgroepen voert de penningmeester een 
duidelijk beleid: uitgaven conform onze doelstellingen met een kritische blik naar het nut en de 
noodzaak om organisaties te ondersteunen.  
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In zijn totaliteit was 2020 een positief financieel jaar. We hebben nog nooit zoveel uitgaven gehad 
voor ons primaire doel. De individuele hulpverlening en uitbreiding van contacten met hun 
gemeentes nemen vanuit een aantal werkgroepen toe.  
Vanuit het bestuur ondersteunden we de o.a. volgende regionale projecten: de Voedselbank 
Rivierenlanden en de oprichting van schuldhulpmaatjes via Mozaïek, Tiel. 
Om verder kosten te besparen hebben we een kascommissie ingesteld, gebaseerd op richtlijnen van 
het Bisdom,  voor de controle op de jaarrekening en het financieel gevoerde beleid. We zijn blij dat 
twee vrijwilligers  zich bereid hebben verklaard om als kascommissie de benodigde werkzaamheden 
op te pakken en ze zijn benoemd. We hebben derhalve met dank aan onze accountant de 
samenwerking opgezegd. Dit levert ons jaarlijks een besparing op die we kunnen inzetten voor onze 
doelstellingen. 
De eHerkenning is, na moeizame procedure, aan onze penningmeester toegewezen. Dit heeft onze 
penningmeester nodig om met overheids- en gemeentelijk instanties digitaal te kunnen 
communiceren.  
 
Zaken m.b.t. onroerend goed :  
We slaagden erin na goedkeuring van het Aartsbisdom een stuk grond aan de Bandijk te Beesd aan te 
kopen. Dit land wordt vervolgens volgens vaste criteria verpacht. Het pand Lingedijk 2 te Gellicum is, 
na goedkeuring van het Aartsbisdom, verkocht. 
 
Caritas Werkgroepen : 
De Caritas werkgroepen zijn zeer verschillend in hun aard en ontwikkeling. Hun activiteiten voor 
hulpbehoevenden nemen toe, maar soms is de Caritas nog te weinig bekend. De werk- groepen zijn 
actief in contact met (de gemeentelijke) instellingen om de hulp op de goede plaats te laten landen. 
Hun netwerk is weer gegroeid. 
Uit de verslagen van de werkgroepen kan o.a. het volgende vermeld worden: 
Werkgroep Maurik:  
Het aantal bijeenkomsten als werkgroep Maurik is in het jaar 2020 beperkt geweest door Corona. 
Onze werkgroep is in 2020 tweemaal bij elkaar geweest om de lopende zaken door te spreken en de 
bestuurswisseling, het aftreden van de voorzitter en de voordracht van een nieuwe voorzitter te 
laten plaatsvinden. Wel is er regelmatig telefonisch contact geweest tussen de veldwerkers en via de 
mail worden de overige leden goed op de hoogte gehouden van de activiteiten van de werkgroep.                                                                                                
De AVG regels worden in acht genomen bij het doorspreken van aanvragen. Alleen de veld-werkers 
houden nauwgezet de personalia van de aanvragers bij. De veldwerkers slaan deze gegevens op. 
Extern worden met initialen gewerkt of alleen bij overleg met de gemeente wordt een naam voluit 
genoemd omdat anders niet gewerkt kan worden. 
In het afgelopen jaar werd wederom omgekeken naar en zorg voor de medemens in praktijk 
gebracht. Hierbij werden mensen en gezinnen (25 maal)  in nood financieel, materieel en ook 
adviserend de helpende hand geboden. Regelmatig werd hulp geboden als de gemeentelijke of 
wettelijke sociale voorzieningen geen soelaas boden. Bij het bieden van hulp wordt niet gekeken 
naar geloofs- of levensovertuiging. 
De kerstactie was weer een groot succes. Een goede samenwerking tussen– ondernemersvereniging 
– kerken -  scholen en vluchtelingenwerk e.d.  Er zijn 64 mooie boodschappenpakketten 
rondgebracht.  
In het jaar 2020 is er 1 bijeenkomst bij de gemeente Buren m.b.t. schuldhulpverlening geweest en er 
is 1 keer telefonisch overleg geweest met een medewerker van de gemeente Buren. Met de andere 
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werkgroepen van de Caritas Betuwe West, STIB en Welzijn Rivierstroom werd schriftelijk of via de 
mail contact gehouden. 
Werkgroep Tiel: 
De werkgroep heeft vijf maal vergaderd. De groep borduurde daarbij voort op het gedetailleerde 
verslag van de voorafgaande vergadering. Deze fungeerde zo als “collectief” geheugen, actielijst, 
bron voor casuïstiek én externe verantwoording. De secretaris behandelde ongeveer 2000 mails. Op 
20 september heeft de werkgroep de eigen, lokale AVG-richtlijn, gebaseerd op een eerdere 
presentatie van het PCI-bestuur, vastgesteld. Een directe maatregel hiervan is het anonimiseren van 
de verslagen. 
De eerste doelstelling, het bewerkstelligen van een grotere omvang van de individuele hulp, is gelukt 
ofschoon het aantal afzonderlijke aanvragen afnam. Dit jaar is aantal aanvragen daarvan, meer dan 
voorheen, afgewezen. Redenen waren het structurele karakter, een dunne relatie met 
armoedebestrijding of de woonplaats. Er zijn 59 uitgaven geweest. 2020 kenmerkte zich door 
incidentele grote uitgaven voor het Inloophuis (verbouwing), KLESTEO 
(verdubbelaar) en Stichting SchuldHulpMaatje (opleidingen). Door COVID liep steun aan “reguliere” 
activiteiten van het Inloophuis echter achter. De Voedselbank Rivierenland kreeg aanmerkelijke, 
directe steun vanuit het PCI-bestuur. Bij de individuele steun (via professionele dienstverleners) 
waren er enige uitschieters; hulp bij tandheelkundige klachten blijft een grote uitgavenpost. 
De tweede, het werven van nieuwe leden om de voorzitter en penningmeester (na hun twee 
termijnen) en een lid tevens mede-gemachtigde te kunnen aflossen, is niet bereikt. De zoektocht 
naar nieuwe leden wordt voortgezet. 
De Caritas Werkgroep heeft namens de PCI op 16 april 2019 als een van de vijftig deelnemers het 
ArmoedePact ondertekend. Deze zomer is medewerking verleend aan een draagvlakonderzoek voor 
het oprichten van een lokaal kantoor van de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) bij de 
gemeente Tiel. Tot slot is er regelmatig contact, meestal via de mail met de professionele begeleiders 
én soms rechtstreeks met de cliënten geweest. Hieruit sprak waardering voor de werkwijze. 
Werkgroep Culemborg: 
Vergaderingen zijn zoveel mogelijk door gegaan via Zoom. Er werd in de werkgroep een interne 
notitie opgesteld namelijk; Richtlijnen om aanvragen te kunnen beoordelen. De afgelopen twaalf 
maanden van het jaar 2020, heeft Caritas afdeling Culemborg voor ongeveer 59 organisaties & 
individuele aanvragen verwerkt. Het werk dat wij verrichten om e.a. met spoed te laten verlopen, 
wordt zeer gewaardeerd. 
In samenwerking met de sociale wijkteams en scholen werd ook dit jaar de kerstpakketten actie 
gehouden. Ook de samenwerking met de sociale wijkteams  in Culemborg is verstevigd. De 
voedselbonnenactie was dit jaar  in samenwerking met de “Supermarkt Plus” goed verlopen. 
Werkgroep Varik: Op twee vergaderingen na in januari en begin september heeft ons onderling 
contact en het contact met hulpvragers hoofdzakelijk bestaan via email telefoon en app. Er is één 
keer overleg geweest in Geldermalsen over Schuldhulpverlening van de Gemeente West Betuwe. 
Van onze kant heeft de organisatie dus op een laag pitje gestaan, maar ook de hoeveelheid 
aanvragen was minder dan andere jaren. Naast een enkele vraag van particulieren komt het 
merendeel van de hulpvragen via het Team Sociaal van de Gemeente West Betuwe en soms van 
Vluchtelingenwerk. Met het Team Sociaal van de Gemeente West Betuwe hebben we goede 
contacten. We zijn goed vindbaar voor hen en in beeld. We hebben 10 dossiers behandeld, 
meegedaan aan kerstacties en ondersteuning gegeven via de moestuintjes. 
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Wij houden rekening met de AVG door de gegevens van de hulp vragers alleen zelf in de map achter 
de betalingen toe te voegen voor de verantwoording van de betalingen. Verder worden de gegevens 
niet gedeeld. 
Werkgroep Buren/Geldermalsen: 
In het jaar 2020 heeft de werkgroep drie maal vergaderd en daarna via digitaal overleg. Op 6 

augustus hebben we besloten, dat in het kader van de AVG persoonlijke gegevens na twee jaar 

vernietigd worden; dit wil zeggen, dat in januari 2021 tot en met 2018 verwijderd wordt. 

Door Covid-19 hebben we verder nog intensiever gewerkt binnen onze werkgroep met telefoon en 
mail om te overleggen en afspraken te maken. 
In plaats van meer hebben we dit jaar minder individuele hulpvragen ontvangen. Slechts tien, wat 

een halvering is t.o.v. 2019. Dit zal alles te maken hebben met de maatregelen rondom Corona. 

Met de Decemberactie 2020 hebben we mensen in de schuldsanering wat extra’s gegeven. In plaats 
van zelf ophalen, hebben de werkgroepen enveloppen in de brievenbus bezorgd, zodat contact 
vermeden werd.  
Contact is er geweest met de gemeente West Betuwe en Buren en in mindere mate met onze andere 
contacten. Een lid van de werkgroep van Buren/Geldermalsen en het PCI-bestuur hebben eind van 
het jaar wel een bezoek gebracht aan Help Elkaar en Integreren doe je samen aan de D.J. van 
Wijkstraat. 
Werkgroep Linge: 
Er zijn contacten met de gemeente West Betuwe maar de werkgroep krijgt onvoldoende informatie 
om mensen in nood te helpen. De werkgroep richt zich als doelgroep op gezinnen met leerlingen op 
de basisscholen en middelbare scholen die onvoldoende middelen hebben om sociaal en 
maatschappelijk mee te doen. Ze zijn gesignaleerd. Helaas zijn er geen aanvragen van deze groep 
binnengekomen. 
De werkgroep heeft meegedaan met de Protestantse kerk in Beesd aan de Paasactie en samen met 
de Caritas werkgroepen aan de Kerstactie. Dit alles in achtneming van de AVG regels. 
De doelen van de werkgroepen in 2021 
Werkgroep Maurik: Het doel voor het jaar 2021 is in ieder geval door te gaan op de ingeslagen weg 
en op te letten in de omgeving als er iets aan de hand is en de Caritas mogelijk een oplossing kan 
bieden. Dus naast een afwachtende ook een proactieve houding.  Graag zouden we in 2021 ook weer 
de contacten met externe organisaties die werkzaam zijn in hetzelfde werkveld willen intensiveren 
en zorgen dat we op de radar bij hen blijven of komen.  
Werkgroep Tiel:   
De doelstellingen zijn ten opzichte van eerdere jaren ongewijzigd: het daadwerkelijk besteden van 
het beschikbaar gestelde budget en het aantrekken en daarna zorgvuldig inpassen van nieuwe leden. 
Werkgroep Culemborg: 
Caritas Culemborg staat voor Aandacht; Financiële hulp; en steun aan projecten in de regio, die 
armoede bestrijden en werken aan een rechtvaardige samenleving. Ze gaan op dezelfde voet door 
als in 2020. 
Werkgroep Varik: 
Via de overkoepelende caritas wordt gewerkt aan meer zichtbaarheid. Via de website en facebook 
pagina. Onze doelstelling voor 2021 is de samenwerking binnen West Betuwe goed afstemmen met 
de andere actieve werkgroepen in het gebied. En waar mogelijk de zichtbaarheid te verbeteren. 
Werkgroep Buren/Geldermalsen: 
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Individuele hulpverlening blijft onze prioriteit hebben. Als Nederland in de loop van dit jaar de 

pandemie achter zich kan laten en de steunmaatregelen van de overheid gestopt zijn, verwachten wij 

zeker meer aanvragen. 

Werkgroep Linge: Het doel voor 2021 is wederom zich richten op leerlingen in het basisonderwijs en 
middelbare onderwijs die onvoldoende middelen hebben. Ook wil de werkgroep vaker bij elkaar 
komen. 
 
Benoemingen en aftreden werkgroepleden: 
Er zijn drie leden van werkgroepen gestopt. De voorzitter van een werkgroep heeft zich jaren lang 
ingezet voor de Caritas en er is een passend afscheid genomen. Zes leden van de werkgroepen zijn 
herbenoemd. Een werkgroep heeft een nieuwe voorzitter gekregen die benoemd is. 
 
Activiteiten bestuur Caritas Betuwe West 2020 : 
PR en Communicatie: 
Het bestuur heeft verdere uitbreiding van hun PR doorgevoerd. Onze lid PR en Communicatie heeft 
onze site aangepast. Hij heeft verschillend materiaal laten aanpassen met onze nieuwe werknaam 
‘Caritas Betuwe West’. Ook heeft hij nieuwe folders met een nieuwe tekst laten drukken. De 
voorzitter van ons bestuur zorgt dat onze Facebookpagina wordt gevuld i.s.m. de werkgroepen.  
AVG: 
Het bestuur heeft uitgezocht hoe we aan de AVG verplichtingen kunnen voldoen. Na overleg met het 
Caritas Beraad in maart is de Privacy Verklaring AVG en het Protocol AVG goedgekeurd en ter 
kennisneming aan de werkgroepen doorgegeven. De genoemde stukken staan op onze site. De 
werkgroepen hebben vervolgens gekeken hoe ze verder hun werkzaamheden binnen de AVG 
richtlijnen uit kunnen voeren. We hebben het afgelopen jaar geen onregelmatigheden t.a.v. de AVG 
gehad. 
Contacten: 
Het bestuur heeft veelvuldig contact met de werkgroepen op persoonlijk als digitaal vlak.  
Het bestuur heeft de werkgroepen ondersteund bij het opzetten van de Werelddag van de Armen in 
het weekend van 15 november. 
Het bestuur heeft contact gehad met de volgende regionale contacten: RMC, Stichting Leergeld, 
Integreren Doe Je Samen en Help Elkaar. 
 
Doelen voor 2021: 
Onze doelen voor 2021 zijn geformuleerd in ons eerder gepubliceerd ‘Beleidsstuk 2018-2020’. 
In overleg met onze pastoor nemen we meer de regie op om de Werelddag van de Armen in 
november 2021 op te zetten. Een lid van het pastoraal team ondersteunt ons. 
 
Namens het bestuur Caritas  Betuwe West 
De secretaris 

 


