
Beleidsplan kerkelijke instelling stichting Bijzondere Noden in het bisdom Roermond  

 

Inleiding 

De katholieke kerk kent een lange traditie in het ondersteunen van mensen of organisaties die door 

omstandigheden in financiële problemen zijn geraakt. Vanuit evangelische bewogenheid en 

medemenselijkheid kunnen christengelovigen niet werkloos toezien hoe andere mensen in moeilijke 

situaties terechtkomen. Om bij voorkomende gevallen in dergelijke situaties de helpende hand te 

kunnen toesteken, is vele jaren geleden reeds de kerkelijke instelling stichting Bijzondere Noden in 

het Bisdom Roermond opgericht.  

 

Doelstelling stichting 

Vanuit het oogpunt van pastoraal beleid en caritas stelt de instelling middelen beschikbaar aan 

personen of rechtspersonen, die in financiële nood zijn geraakt of dreigen te raken. De instelling let 

vooral op dat deze bijdragen ten goede komen aan personen of instellingen, die daartoe geen of 

onvoldoende beroep kunnen doen op openbare financieringsmogelijkheden.  

 

Werkwijze 

Om haar ideële doelstelling te kunnen verwezenlijken werft en beheert de instelling financiële 

middelen en probeert ze haar vermogen zo goed mogelijk te beheren. Bij een toegekende aanvraag 

kan de instelling steun verlenen via bijdragen à fonds perdu of in de vorm van een lening die al dan 

niet renteloos wordt verstrekt.  

 

Fondswerving 

In de samenleving is de laatste jaren een groeiende kloof tussen arm en rijk waarneembaar.  

Steeds grotere groepen mensen belanden in uitzichtloze financiële situaties, waar zij zonder hulp van 

buitenaf niet uit kunnen komen. Op het niveau van de wereldkerk vraagt paus Franciscus regelmatig 

aandacht voor mensen in deze omstandigheden. Geïnspireerd door de woorden van de paus heeft 

het bestuur van de instelling zich voorgenomen om de komende jaren een nieuwe inspanningen te 

leveren om het basiskapitaal van de instelling te vergroten, ten einde in de toekomst nog meer 

natuurlijke of rechtspersonen met een financiële bijdrage te kunnen ondersteunen. Het bestuur zal 

nieuwe initiatieven ontplooien om de naamsbekendheid van de instelling te vergroten en op deze 

wijze meer inkomsten te genereren.  

 

 

 

 


