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Naam

Stichting Diaconaal Centrum Tiel

RSIN

857730290

KvK-nummer

69093636

Postadres

Kerkplein 3 - 4001MX Tiel

Bezoekadres

Inloophuis Tiel - Kerkplein 1A - 4001MX Tiel - tel: 0344-622733

Website

www.diaconaalcentrumtiel.nl

E-mailadres

info@diaconaalcentrumtiel.nl

Doelstelling

Missie en visie
De stichting is een stichting die op basis van diaconale inspiratie
gestalte wil geven aan de christelijke waarden naastenliefde,
gerechtigheid en barmhartigheid.
Dit houdt onder meer in recht doen en stem geven aan kwetsbare
mensen. Daarnaast wordt in woord en daad ondersteuning geboden
aan hen die meer of minder in nood zijn. Veel geloofsgemeenschappen
in Tiel willen present zijn in de samenleving door bondgenoot te zijn
van mensen die niet zonder bijstand verder kunnen. Bondgenoot zijn
impliceert een wederkerige relatie, waarbij mensen willen delen,
zowel elkaars talenten, gaven en rijkdommen als elkaars zorgen,
noden en kwetsbaarheden.
Doel
1. De stichting heeft ten doel:
a. Presentie: aanwezig zijn voor en interactie met ieder die
behoefte heeft aan rust of gesprek;
b. Zinvolle activering, mensen in hun kracht zetten;
c. Hulp, informatie en advies bij (im)materiële nood ;
d. Alle overige activiteiten, die passen binnen de missie en visie.
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2. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Tiel.
3. De stichting dient het algemeen belang.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Beleidsplan
(hoofdlijnen)

In het vigerende beleidsplan worden de activiteiten van de drie secties
en hun samenhang beschreven.
a. Inloophuis Tiel
b. Stadslandgoed Franciscushof
c. Project Tielse Maatjes
ad a
Missie: Aan kwetsbare mensen recht doen en hen een stem geven
door een voorziening die zich kenmerkt door ontmoeting en presentie.
Visie: Het ont-moeten is geen vrijblijvend contact, maar het scheppen
van ruimte voor een goede en nabije relatie; om zorg voor en om
waardigheid van de ander. In de Presentiebenadering van waaruit wij
werken gaat het in eerste instantie om er te zijn voor de ander, veel
meer dan het oplossen van problemen. Belangrijke waarden daarbij
zijn erkenning van de ander, wederzijdsheid, een nauwgezette
afstemming op de leefwereld van de ander, de wil de ander tot zijn of
haar recht te laten komen en niemand ooit af te schrijven. Dit
betekent wel dat daarbij het wederzijds respecteren niet uit het oog
verloren mag worden.
De zorg voor de naaste wordt vormgegeven door het bieden van een
plaats waar rust, ruimte, gastvrijheid, ontmoeting, respect, bevestiging
en zingeving wordt geboden, zowel door beroepskrachten als door
betrokken vrijwilligers.
ad b.
Missie: Mensen de gelegenheid bieden om in een biologische
stadstuin zinvol werk te verrichten.
Visie: Sommige mensen komen juist tot hun recht als ze in de vrije
natuur uitgedaagd worden om actief te zijn. In deze context is het ook
mogelijk om onderling met elkaar sociale contacten op te bouwen.
ad c.
In Tiel was de Vriendendienst, het maatjesproject van de RIBW
Nijmegen-Rivierenland actief om mensen met psychische problemen
een vrijwilliger als maatje te geven om op allerlei verschillende
manieren ondersteuning te bieden. Door bezuinigingen bij de RIBW en
pensionering van de coördinator is het maatjesproject in Tiel en
Rivierenland in 2014 min of meer stop gezet. In 2015 is er in Nijmegen
een nieuwe start gemaakt en sinds 2016 is er enige ruimte voor inzet
in de regio. Er zijn initiatieven in de regio, zoals in Culemborg
(ElkWelzijn i.s.m. MEE, Syndion, Prezzent en RIBW). De werkgroep
Ruimte voor AndersZijn heeft voor Tiel het initiatief genomen voor
Tielse Maatjes.

De Tielse Maatjes vallen onder het bestuur DCT. De functionele
bevoegdheden liggen bij de werkgroep Tielse Maatjes, onderdeel van
de werkgroep Ruimte voor AndersZijn.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een beroepskracht en
een aantal vrijwilligers.
Werving van middelen
Voor het uitvoeren van de activiteiten van het Inloophuis moet
voortdurend gezocht worden naar de benodigde middelen.
Voor de lopende exploitatie worden vanuit de diaconie, de
Hoogendijkstichting en enkele steunfondsen structurele bijdragen ter
beschikking gesteld.
Gezocht wordt naar meer subsidieverleners die bereid zijn voor
meerdere jaren een (substantiële) bijdrage te leveren voor de
activiteiten van de Stichting
Daarnaast wordt gestart met het werven van leden voor de "vrienden
van ….", zodat ook particulieren en bedrijven/organisaties met een
relatief kleine bijdrage (vele kleintjes maken één grote) de activiteiten
van de Stichting kunnen steunen.
Een andere mogelijkheid is de inkomsten verhogen. Deze bestaan nu
uit structurele subsidies, eigen inkomsten, incidentele donaties en de
vorig jaar ingezette projectsubsidies. Het is gebleken dat wij wat
betreft de projecten niet vaak tevergeefs bij fondsen aankloppen.
Samenwerking met andere organisaties biedt de mogelijkheid om ook
voor de exploitatiekosten een partner te vinden. Hoe de gemeente om
zal gaan met subsidieaanvragen binnen het kader van de WMO is
onzeker maar onze activiteiten sluiten zo goed aan bij het beleid dat er
in ieder geval uitgezocht wordt waar mogelijkheden liggen. Ook via de
Beursvloer Tiel – een evenement waar bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en lokale overheden elkaar ontmoeten, netwerken en
‘handelen’ in maatschappelijke betrokkenheid – zijn er misschien
mogelijkheden om steun te krijgen van bedrijven. Dan gaat het niet
om geld maar om helpende handen, kennis en kunde, creativiteit,
faciliteiten etc.
Het beheer van het vermogen
De penningmeester is zelfstandig bevoegd over de middelen te
beschikken tot een bedrag van maximaal € 2.000 per transactie.
Daarboven is een aanvullende goedkeuring vereist van een tweede
bestuurslid.
De besteding van het vermogen
Het vermogen van de Stichting is voornamelijk bedoeld als reserve
voor kosten bij eventuele inkrimping van de werkzaamheden.

Organisatie
De werkzaamheden van het bestuur vielen in 2017 onder
verantwoordelijkheid van het College van Diakenen van de
Protestantse Gemeente Tiel. Vanaf 1 januari 2018 zijn alle exploitaties
overgedragen aan de Stichting die daarmee eindverantwoordelijk is
geworden voor het Inloophuis, de Franciscushof en het project Tielse
Maatjes.
Het bestuur is in 2017 zeer actief geweest met het vinden van een
nieuw onderkomen voor de activiteiten van het Inloophuis, aangezien
de Protestantse Gemeente Tiel het huidige onderkomen ter verkoop
heeft aangeboden.
Bestuur
(functies)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid

Bestuur
(namen)

Voorzitter: Dhr. F.A. van Oostveen
Secretaris: Dhr. J.H. van Bockel
Penningmeester: Dhr. J. van den Akker
Algemeen lid: Mevr. E.M. Schröer-Leenders
Algemeen lid: Dhr. D.B. Slob (tot november 2017)
Algemeen lid: Dhr. R. Laduc (vanaf november 2017)

Beloningsbeleid
(bestuur)

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.
Bestuursleden kunnen eventueel gemaakte onkosten declareren.

Beloningsbeleid
(beroepskrachten)

Voor de bepaling van de rechtspositie van de werknemers geldt de
"Generale regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers"
met de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van de Protestantse
Kerk in Nederland.
Bezoldiging vindt plaats in schaal 9.

