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Verslag vergadering bestuur DCT 
 
Vrijdag 22 december 2017 
 
Aanwezig: Frans van Oostveen (vz), Jur v.d. Akker (verslag), Els Schröer, Roel Laduc, Dirk Slob en Han van 
Bockel (verslag) 
 

1.  Opening 

We lezen met elkaar de kleuren en Jur leest een Chinese parabel (“We zullen zien”). 

2.  Thema 
Overname Inloophuis (incl. Franciscushof) en Tielse maatjes per 01-01-18. 
Er zijn nog veel praktische problemen, waarvoor we onder tijdsdruk (eind december!) nog 
oplossingen moeten zien te vinden. 
 

3.  Overwegingen/uitgangspunten 

 
Huisvesting 
a. Het College van Kerkrentmeesters durft geen garantie voor 10 jaar gebruik Ceciliënhof af te 

geven. 
b. Mogelijke huisvesting binnen Sociaal plein Tiel: dit komt buiten de ring te liggen en is dus 

minder aantrekkelijk voor ILH. 
c. Blijven zitten op Kerkplein 1 is onhaalbaar, want CvK gaat dit pand verkopen en de 

Hoogendijkstichting wil het pand niet kopen (gemeentelijk monument / geen eigenaarschap 
onroerend goed). 

 

Financiën 
a. Bijdrage Hoogendijkstichting gaat omlaag. 
b. Als er minder subsidie binnen komt, zullen er noodgedwongen minder activiteiten kunnen 

plaatsvinden. 
c. Krijgen we het financieel wel rond? Het gat van 2018 moet eerst worden gedicht; daarna de 

fondsen werven voor financiering vanaf 2019. Dat zal zowel bij CvD als bij DCT het geval zijn. 
d. Zonder garantie 10 jaar Ceciliënhof wordt financiering verbouwing een moeilijke zaak. 
e. Bij korter gebruik aan de financiers afkoopsommen betalen (evenredig deel van het aantal 

niet gebruikte jaren). Afkoopsommen voor rekening CvK. 
f. CvK maakt in voorjaar een meerjarenbegroting; doordat twee predikanten minder gaan 

werken, betekent dit minder druk op de begroting. 
g. Het CvK beschikt niet over voldoende middelen om een verbouwing van de Ceciliënhof 

mogelijk te maken. 
h. De bijdrage (huur) voor het gebruik van de Ceciliënhof zal voor de verbouwing moeten 

worden vastgesteld. 
i. De Magnificatkerk en de Parochie zullen niet financieel over de brug komen, maar ze voelen 

zich medeverantwoordelijk en kunnen dus de PGT onder druk zetten. 
j. Het zou wonderlijk zijn als het CvK een commerciële huurprijs gaat vragen. 
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Algemeen 
a. Als DCT het ILH niet overneemt, blijft dit de zorg van de diaconie. 
b. Er zijn nog niet voldoende vrijwilligers, maar de situatie is niet zorgwekkend. 
c. Uitstel overdrachtsdatum Inloophuis betekent gezichtsverlies voor DCT. 
d. De regie van de kerk heeft ons in de steek gelaten; uitstel lost dan niets op. 
e. Op 10 april hebben we in een overleg met CvK klip en klaar aangegeven dat we duidelijkheid 

moeten hebben over de huisvesting. Het CvK heeft niet gereageerd op onze vragen. 
 

4.  Vragen 
a. Wat verstaat het CvK onder een marktconforme prijs? 
b. Als het ILH onder het CvD blijft vallen, moet er dan ook een marktconforme huurprijs 

worden betaald? 
c. Moet er een overleg komen tussen de drie kerken? 
d. Kan de Stichting DCT rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente Tiel voor het ILH? 
e. In hoeverre is het logisch dat DCT de verbouwing van de Ceciliënhof moet financieren, terwijl 

dit gebouw geen eigendom van DCT is? 
f. Wil de Hoogendijkstichting nog wel investeren in de verbouwing van de Ceciliënhof? 
g. Kunnen we als bestuur een weloverwogen besluit nemen op basis van de informatie de we 

nu hebben? 
 

5.  Standpunten 
a. De meerderheid van het bestuur besluit voor overname van het Inloophuis per 01-01-18.  
b. Frans en Han adviseren het ILH pas over te nemen als er meer duidelijkheid is over 

financiering en huisvesting. Beiden verbinden aan een afwijkend besluit geen gevolgen voor 
hun bestuurslidmaatschap. 

c. Naar buiten spreken wij als bestuur met één mond als het gaat om de overname van het 
Inloophuis. 

 

6.  Besluiten 
a. Hoogendijkstichting en het College van Diakenen uitnodigen voor een gesprek m.b.t. de 

aangekondigde aanpassing van de bijdrage. 
b. Nogmaals een overleg initiëren met het College van Kerkrentmeesters. 
c. We nemen de Tielse Maatjes over per 01-01-18 (o.a. subsidievoorwaarde gemeente Tiel). 
d. We nemen het Inloophuis (incl. Franciscushof) over per 01-01-18, maar maken dit besluit 

nog niet bekend. 
 

7.  Afspraken 
a. We communiceren met de medewerkers. Het komt goed linksom of rechtsom; we 

onderhandelen nog door met de kerkenraad; doen uiterste krachtsinspanningen om betere 
voorwaarden te realiseren; het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid. 

b. Jur gaat een brief schrijven aan de kerkenraad en CvK: we leggen de verantwoordelijkheid 
daar waar hij hoort. We zijn in verlegenheid gebracht door de besluitvorming en het late 
tijdstip waarop die besluitvorming tot stand kwam. We willen voor 01-01-18 duidelijkheid 
om ons besluit te kunnen nemen. 

 

 


