Verslag vergadering bestuur DCT
Vrijdag 5 januari 2018
Aanwezig: Frans van Oostveen (vz), Jur v.d. Akker (verslag), Roel Laduc en Dirk Slob (adviseur)
Afwezig: Els Schröer en Han van Bockel
1. Opening
We lezen met elkaar Winters sprookje van Anselm Grün
2. Thema
Overname Inloophuis (incl. Franciscushof) en Tielse maatjes per 01-01-18.
Het verslag van de bestuursvergadering van 22 december 2017 wordt besproken. Bij het
onderdeel 3 sub Huisvesting kan worden toegevoegd: Het College van Kerkrentmeesters (CVK)
van de Protestantse Gemeente Tiel (PGT) wil de Ceciliënhof tegen een marktconforme huur
beschikbaar stellen. Onder hetzelfde kopje wordt onder b vermeld, dat een pand buiten de ring
minder aantrekkelijk is. Beter is om te gebruiken: (vrijwel) uitgesloten.
Op 23 december is een brief verstuurd aan de kerkenraad van de PGT, waarin onze
vragen/bezwaren, voornamelijk rond marktconforme huur en 10 jaars huurcontract naar voren
zijn gebracht. Hierop is geen reactie ontvangen. Frans heeft de afgelopen week telefonisch
contact gehad met de scriba van de PGT, die verwees naar het CVK. Uit telefonisch contact met
de secretaris van het CVK is gebleken dat de onderwerpen op de komende vergadering van het
CVK (17 of 18 januari) aan de orde komen. Daarna zal overleg plaatsvinden.
Een aantal mogelijkheden om verder te gaan zijn in een matrix dd 02-01-2018 samengevat .
Hierbij worden de nodige kanttekeningen gemaakt:
a. Kan de Franciscushof worden verzelfstandigd, zodat deze niet in de problemen rond het
Inloophuis verzeild kan raken? Tot nu toe waren eventuele negatieve resultaten van de
Franciscushof afgedekt, omdat deze onlosmakelijk met het Inloophuis verbonden waren.
De laatste jaren draait de Franciscushof vrijwel zonder resultaat, zodat daar niet direct
een probleem ontstaat. Voor grotere uitgaven zal dan extra financiële steun moeten
worden aangevraagd.
b. Voorgesteld wordt te onderzoeken of een (onvoorwaardelijke) overdracht op grond van
een voorwaardelijke verbintenis kan plaatsvinden. Daarmee wordt het probleem van dit
moment in ieder geval opgelost. Frans zal contact opnemen met Nora van Oostrom om
dit na te gaan (of een eventueel alternatief). Mocht dit mogelijk zijn, dan moet toch de
druk op de ketel blijven. We willen de tijdelijke situatie niet langer dan een jaar laten
bestaan. Dat betekent, dat er vóór 1 juli duidelijkheid over een en ander moet bestaan
om het doorzetten of vooral het terugdraaien van besluiten per 1 januari 2019 te hebben
gerealiseerd.
c. Stel dat Kerkplein 1 mogen verkocht wordt: dan kunnen we hopelijk tijdelijk naar de
Schaepmanstraat. Stel dat ook de Schaepmanstraat verkocht wordt: is dan verhuizing
naar de Ceciliënhof met een minimale aanpassing wellicht ook mogelijk. Dit roept de
vraag op of het sowieso mogelijk is te volstaan met een kleine aanpassing in de
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Ceciliënhof. Het Inloophuis heeft altijd op een vrij laag kwaliteitsniveau gefunctioneerd
en het is de vraag of de omstandigheden het toestaan dit te verbeteren. Deze oplossing
zou in ieder geval het probleem van de 10 jaar huurvast verkleinen/of teniet doen.
d. Bij II-3-c- β van de matrix: “Doorgaan als bestuur van het Inloophuis van de diaconie
PGT“ wordt de kanttekening gemaakt, dat dit alleen wordt gedaan als een voor ons
negatieve uitkomst van de besluitvorming CvK/Kerkenraad PGT onvermijdelijk is ( b.v.
verplicht door RCBB). Wellicht dat de diaconie PGT door middel van bezwaar of beroep
nog iets kan verrichten.
3. Financiële situatie
Berichtgeving aan de steunfondsen wordt uitgesteld tot begin februari 2018. Dat kan betekenen,
dat ook de bijdragen voor 2018 pas na die datum ontvangen worden. In afwachting van de
ontwikkelingen zal de stichting in januari een voorschot op de salarissen betalen. Daarvoor is nog
wel geld op de bankrekening.
4. Slot
Jur sluit af met een stukje van Toon Hermans: Vrede
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