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Verslag vergadering bestuur DCT 
 

Vrijdag 26 januari 2018 

Aanwezig: Frans van Oostveen (vz), Jur v.d. Akker, Els Schröer, Roel Laduc, Dirk Slob, Han van Bockel 

(verslag) en Han van Peer (vanaf agendapunt ) 

1  Opening Jur opent de vergadering met enkele korte teksten over “Maatjes” 

2  Vaststelling agenda Er is nog geen verslag van de laatste vrijwilligersvergadering ILH en nog geen noti-

tie “onkostenvergoeding”. Beide punten schuiven door naar de volgende vergade-

ring. 

3  Verslagen Bestuursvergadering 12 januari 2018 

De museumplusbus was geen prijs, maar een aanvraag die gehonoreerd is. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

N.a.v. de actiepunten: 

 8: PCI en Caritaswerkgroep: hebben € 8000 beschikbaar voor reguliere uitga-

ven, maar zij stellen geen bijdrage beschikbaar voor een algemene reserve. 

Frans benut nog enkele contacten om te kijken of er meer mogelijkheden zijn. 

 11: HanB zal Aad laten weten dat hij contact kan opnemen met Jur om de aan-

vraag in gang te zetten. 

 13: Dit is nog niet uitgevoerd, omdat we niet zeker weten of op 1 januari 2019 

het Inloophuis nog onder DCT valt of weer bij de Diaconie PGT terecht is geko-

men. 

4  Post Ingekomen/verzonden post en e-mails 

Mail HanP aan Kantoor der Kerkelijke Goederen m.b.t. onrust over bezichtigingen 

tijdens openingstijden. 

5  Personeel en vrij-
willigers 

Bij de bespreking van de verslagen van de functioneringsgesprekken staan twee 

vragen centraal: 

a. Wat is relevant voor het bestuur? 

b. Wat is relevant voor (de ontwikkeling van) de medewerker? 

 

Ad a. 

 Werving van vrijwilligers: welke rol speelt het bestuur hierin en wat is de taak 

van de coördinator? 

 Wat zijn de idealen in de voortgang van de werkzaamheden van het Inloop-

huis? Nieuwe doelgroepen? Openingstijden in avonduren? Aanvullende activi-

teiten? Hieraan zullen we in een vergadering aandacht besteden. 

 In het gespreksformulier zal worden opgenomen dat aan het eind van het ge-

sprek de gezamenlijke conclusies worden geformuleerd. In het verslag wordt 

dit dan vermeld, zodat de genoemde onderwerpen in de bestuursvergadering 

kunnen worden ingebracht. 



2 

 

 Het bestuur zal jaarlijks het eigen functioneren evalueren. Ook daarbij kan ge-

dacht worden aan feedback door de coördinator/medewerkers. 

 Hoeveel financiële ruimte is er voor studie en begeleiding/coaching van mede-

werkers? 

Ad b. 

 Het DAK wil als pilot een intervisiegroep starten voor coördinatoren inloophui-

zen onder professionele begeleiding. In een bestuursvergadering zal hierover 

met HanP gesproken worden. 

 Persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Moeten we in de begroting 

budget reserveren voor studiekosten. Wat is haalbaar voor medewerkers die 

een beperkte betrekkingsomvang hebben? In hoeverre kan er een koppeling 

worden gemaakt met overige werkzaamheden van een medewerker? 

 In hoeverre is er externe ondersteuning nodig om bepaalde ontwikkelingen te 

begeleiden? 

 Is het wenselijk dat de medewerkers een 360 graden feedback uitvoeren? Het 

is een manier om beter zicht te krijgen op je eigen functioneren vanuit diverse 

invalshoeken; niet alleen vanuit het bestuur, maar b.v. ook door de collega, 

vrijwilliger, bezoeker. 

Frans bespreekt dit met Truus: wat stel je je er precies bij voor? hoe werkt het? 

hoe belangrijk vind je het? 

 Persoonlijke ontwikkeling vanuit het opstellen van een enneagram. In hoeverre 

is daar aanvullende begeleiding bij nodig? Jur en Frans zullen dit met HanP be-

spreken: Wat denk je er mee te bereiken? Waar zal het je mee helpen? 

6  Overdracht Stand van zaken m.b.t. de overdracht van het ILH (incl. FRH) van de Diaconie PGT 

naar Stichting DCT 

 De Kerkenraad PGT maakt een pas op de plaats. Het college van Kerkrentmees-

ters heeft afgelopen maandag vergaderd; het Inloophuis blijft in de verkoop; de 

standpunten blijven ongewijzigd. Er is nog steeds geen antwoord op onze 

schriftelijke vragen van 23-12-17. Het CvK gaat een externe adviseur raadple-

gen voor de verhuurprijs (marktconforme huur) van de Ceciliënhof. 

 Voor 1 juli moeten we uitsluitsel hebben. 

 Jur zal met Nora van Oostrom verder doorspreken wat de onvoorwaardelijke 

overdracht op grond van een voorwaardelijke verbintenis juridisch mogelijk is 

en zo ja, of dit een verstandige constructie is. Als die constructie niet mogelijk 

is, kan de overdracht ook niet plaatsvinden; dan zullen we tussentijds extra bij-

eenkomen om de consequenties te bespreken. 

 Door de voortdurende onzekerheid kunnen we nog niet de brieven voor steun-

fondsen de deur uit doen. 

Het aanvragen van subsidie bij de gemeente Tiel voor Franciscushof en Tielse 

Maatjes is geen probleem. 

 Het lijkt nu het meest haalbaar om de subsidieaanvragen voor het Inloophuis te 

doen vanuit de Diaconie, die aangeeft de werkzaamheden te hebben gedele-

geerd aan de Stichting DCT. Roel heeft daarbij eerder al een kanttekening ge-

maakt: als er niets verandert, is het een magere basis om door te gaan. 

Jur doet de aanvraag vanuit CvD met beleidsplan en jaarplan van DCT. 

Als Nora deze constructie afraadt, moeten we ook dit niet doen. 
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7  Huisvesting Bespreken van de voorbeeldcalculaties. 

 De uiteindelijke bedragen lijken mee te vallen. Verhuur van ruimten is noodza-

kelijk om de exploitatie rond te krijgen. Wellicht neemt de Hoogendijkstichting 

genoegen met alleen de rentebetalingen. 

 Je moet voor lange termijn (minimaal 10 jaar) afspraken kunnen maken, anders 

worden de risico’s veel te groot. 

 HanP heeft indertijd een voorsubsidie aangevraagd bij het Kansfonds. Het 

Kansfonds steekt veel geld in het ondersteunen van inloophuizen. Ook het DAK 

heeft financiële adviseurs. 

Jur neemt contact op met het Kansfonds en DAK om advies te vragen en moge-

lijkheden te onderzoeken. 

 Vragen: Zijn we bereid de risico’s te nemen? Kunnen we voldoende middelen 

genereren om dit scenario uit te voeren? Is de Hoogendijkstichting niet te ver-

murwen om de financiering van het huidige ILH mogelijk te maken?  

8  Huishoudelijk re-
glement 

Bespreken van de verbeterde versie. De rode zinsdelen in het document vragen 

om bespreking. (volgende vergadering) 

9  Jubileum Conclusies vorige vergadering: 

1. Geen geld uitgeven als er geen inkomsten tegenover staan. 

2. Jubileumboekje kan doorgaan. 

Er is een gesprek geweest met Bert Leenders, die adviseert om de uitgave uit te 

besteden, zodat het een goed verzorgd boekwerkje wordt. Bert probeert via de 

oudheidkamer subsidie te krijgen. Voldoende financiële dekking is een voorwaarde 

voor de uitgave. 

HanP maakt een overzicht voor de aanvraag van diverse subsidies voor jubileum, 

lunch museumplusbus, NA-plusgroep e.d. Deze lijst is nog niet af. Op korte termijn 

overlegt HanP met Jur. 

Volgende vergadering komt dit punt weer aan de orde. 

 

10  Planning  Overleg met Hoogendijkstichting en CvD (zie verslag 22-12-17 onder 6a). Zowel 

exploitatie als huisvesting. Jur, Frans, Roel en Dirk zullen namens het bestuur 

aan dit gesprek deelnemen. HanB zal enkele datumvoorstellen doen en een 

uitnodiging sturen aan Hoogendijkstichting en CvD. 

 Overleg met gezamenlijke secties en de afzonderlijke secties (zie huishoudelijk 

reglement artikel 5.2 sub f). We gaan uit van een frequentie van 1 maal per 

jaar, tenzij bestuur of coördinatoren behoefte hebben aan tussentijds overleg. 

De secretaris maakt een planning. 

 

11  Rondvraag  Dirk: Is er een overzicht waar de gasten vandaan komen? 

 Roel: Integreren van websites Inloophuis en DCT (wordt in de vergaderplanning 

opgenomen). 

 Helma Hurkmans van het DAK wordt fondsbeheerder voor schuldhulpverle-

ning. 

 HanP wil graag deelnemen aan een pilot voor een intervisiegroep van coördina-

toren inloophuizen. 

 Dirk legt een deurbel aan in het Inloophuis. 
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 Frans vraagt zich af of hij voldoende energie heeft om als voorzitter te functio-

neren. Is het niet te veel om het allemaal goed te kunnen doen? Hoe kunnen 

we de taken onder de vijf bestuursleden goed verdelen? 

 Els geeft aan dat zij naar het westen gaat verhuizen en geen nieuwe bestuurs-

termijn ingaat. Frans neemt dit mee in het overleg met Ed v.d. Moosdijk voor 

een advies voor het benoemen van een opvolger. 

12  Sluiting Jur sluit de vergadering met enkele korte teksten over “Maatjes” 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 23-02-18 

 

 

F.A. van Oostveen     J.H. van Bockel 

Voorzitter      secretaris 

 

Actiepunten  Wie  Wanneer  

 
1  
 

Vrienden Inloophuis 
(donateurs)  

HanB  voorjaar 2018  

 
2  
 

Bijwerken document 
“Draaiboek stichting 
Diaconaal Centrum Tiel / 
activiteiten en tijdpad  

Jur  maandelijks  

 
3  
 

Nieuwe arbeidscontrac-
ten afsluiten met me-
dewerkers  

Jur/ HanB  februari  

 
4  
 

Gebruiksrecht FRH om-
zetten naar DCT / ver-
lengen gebruiksrecht  

HanB  februari  

 
5  
 

Organisaties benaderen 
i.v.m. vrijwilligerstekort  

HanP  februari  

 
6  
 

Jubileum: inkom-
sten/uitgaven overzicht  

Jur/HanP  februari  

 
7  
 

Onderzoek naar moge-
lijkheden startkapitaal 
DCT  

Frans  februari  

 
8  
 

Parochie benaderen 
m.b.t. Controlecommis-
sie  

Frans  februari  

 
9  
 

Gebruikersovereen-
komst opstellen  

HanB  februari  

 
10  
 

Toesturen van een hui-
dige gebruikersovereen-
komst (TOT) aan HanB  

Jur  z.s.m.  
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11  
 

Subsidieaanvraag Oran-
jefonds urenuitbreiding 
TM. HanB laat Aad we-
ten contact met Jur op 
te nemen.  

Jur (i.s.m. Aad)  februari  

 
12  
 

Vrijwilligersovereen-
komsten FRH en TM  

HanB  februari  

 
13  
 

Waarderingssubsidie Gemeente 
Tiel voor ILH en TM (verwarring)  

Jur  

 
14  
 

Gebruikersovereen-
komst met NA-groep  

Jur  maart  

 
15  
 

Navraag of er meer In-
loophuizen zijn met 
huisvesting in eigendom  

HanP  januari  

 
16  
 

Kennismaking RVT met 
werkzaamheden ILH  

Frans  februari  

 
17  
 

Concept-
klachtenreglement  

HanB  februari  

 
18  
 

Nabespreking functione-
ringsgesprekken met 
Truus en HanP  

Jur en Frans  februari  

 
19  
 

Advies Nora van Oost-
rom m.b.t. constructie 
overdracht CvDDCT  

Jur  februari  

 
20  
 

Subsidieaanvragen voor 
Inloophuis versturen 
vanuit CvD (tenzij Nora 
dit afraadt)  

Jur  februari  

 
21  
 

Advies en mogelijkhe-
den financiering huisves-
ting (Kansfonds / Dak)  

Jur  februari  

 
22  
 

Plannen overleg 
Hoogendijkstichting, 
CvD en DCT (Frans, Jur, 
Roel, Dirk)  

HanB  februari  

 
23  
 

Plannen overleg met 
coördinatoren  

HanB  februari  

 
24  
 

Opvolging voor Els in 
bestuur DCT  

Frans  februari  

 

 


