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Verslag vergadering bestuur DCT 
 

Vrijdag 20 april 2018 

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

van Peer (vanaf agendapunt 8) 

1  Opening Jur opent de vergadering met het gedicht “Gastvrijheid” 

2  Verslagen en 
besluiten 
 

Het verslag van de bestuursvergadering d.d. 29 maart 2018 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

Roel is niet erg onder de indruk van wat de organisatie 2select.nl (fondswerving) te 

bieden heeft. 

Kun je het regelement Sociale veiligheid combineren met de nieuwe wet op de 

privacy? 

Controle jaarrekening DCT 2017: Jur laat Pieter Geleijns eerst naar de stukken kijken 

en vervolgens benadert Frans Servaas Jacobs. 

Frans benadert het CvK met het verzoek om hun zienswijze op de huisvesting 

kenbaar te maken (afspraak d.d. 21-02-18) 

Frans en Jur hebben een gesprek gevoerd met HanP. Daarin is afgesproken dat Han 

het bestuur tijdig betrekt in de volgende situaties: 

 als er sprake is van een nieuwe activiteit; 

 als er sprake is van financiële consequenties; 

 als het gaat om relaties met andere organisaties. 

 

Verslag vrijwilligersbijeenkomst ILH d.d. 14-03-18: 

HanP is nog niet toegekomen aan de voortgangsgesprekken met de vrijwilligers; hij 

zal deze taak met Truus verdelen. Tijdgebrek is het  knelpunt. 

Persoonlijke medische zaken niet in een verslag vermelden. 

Frans geeft aan dat het jammer is dat er is gestopt met intervisie. Via de 

voortgangsgesprekken proberen te achterhalen hoe mensen zelf naar hun 

ontwikkeling kijken. We zullen dit onderwerp apart agenderen voor een volgende 

vergadering. 

 

3  Post Ingekomen 

Aad van Dijk: Bijdrage voor Franciscushof (€ 1232) t.g.v. afscheid Roel Laduc van ZRT 

Platform Sociaal Plein Tiel: vragenlijst 

Uitgegaan 

Gemeente Tiel: Aanvraag subsidie en jaarverslag Tielse Maatjes 

Gemeente Tiel: aanvraag subsidie Inloophuis 

CvK: Huisvesting Inloophuis 

 

4  Bestuur Invulling vacature bestuur i.v.m. vertrek Els 

Frans heeft een kandidaat gesproken op voordracht van Els maar wederzijds is 
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geconcludeerd dat dit niet de goede match is. 

Servaas Jacobs is benaderd, maar om gezondheidsredenen nog niet in staat een 

beslissing te nemen. 

 

5  Privacywetgeving 

 

Er is via netwerk DAK en de website van de PKN meer informatie te verkrijgen m.b.t. 
de regels waaraan we moeten voldoen. 
HanB zal een eerste aanzet geven voor een beleidsdocument en overlegt met HanP 
wat de dagelijkse praktijk is over de omgang met persoonlijke gegevens van de 
vrijwilligers en gasten. 
 

6  Samenwerking met 

andere organisaties 

 

Meerdere maatschappelijke organisaties in Tiel richten zich met min of meer 

dezelfde activiteiten op dezelfde doelgroep. We willen graag met enkele andere 

organisaties in gesprek om te kijken waar we elkaar kunnen versterken en of er 

samenwerking op bepaalde fronten zou kunnen zijn. We richten ons eerst op TOV 

(eetgelegenheid in de Weerstraat). Frans en Roel zullen met hen een gesprek  

organiseren. 

 

7  Huisvesting We nemen de mogelijkheden nog eens door: 

Sociaal Plein Tiel (met als optie Maartenskerk). Actie: vragenlijst invullen. 

Onderzoeken of samenwerking met andere organisaties mogelijk is. 

Kerkplein 1: ligt bij CvK 

Ceciliënhof: ligt bij CvK 

Schaepmanstraat. Opstellen van een uitwijkplan bij verkoop Kerkplein 1. Er moet 

een draaiboek op hoofdlijnen komen. Dirk en Jur en HanP. Proberen dit in juni af te 

hebben. 

Eigen pand (kopen/huren): zijn er geschikte panden? Roel onderzoekt de 

mogelijkheden die de makelaars bieden. Dirk heeft iemand benaderd om als 

belegging Kerkplein 1 te kopen en voor minimaal 10 jaar te verhuren aan DCT. Dirk 

blijft er achteraan zitten en verwacht op redelijk korte termijn uitsluitsel. 

Zijn de PCI en Diaconie PGT bereid een lening te verstrekken aan DCT om aanschaf 

mogelijk te maken? We vragen hen om een intentieverklaring: principebereidheid 

tot verstrekken van een lening. Frans benadert hiervoor de PCI/Servaas Jacobs; Jur 

benadert hiervoor de diaconie PGT. 

 

8  Franciscushof Periodieke tuincontrole (b.v. gelijk lopend met contract Suitbertusparochie: vijf 

jaarlijks?)  

1. waterkwaliteit 

2. dikte teelgrondlaag voor groente  

3. monitoring “boom”fruit (in overleg met Aad van Dijk. 

Het advies van de GGD in 2014 is overgenomen en de actiepunten zijn uitgevoerd. 

Als bestuur zijn we zelf verantwoordelijk om de veiligheid te waarborgen. 

De hoogte van de opgebrachte grond is in de hoeken waarschijnlijk onvoldoende 

doordat deze uitgelopen is. Inklinking zal over de gehele oppervlakte hebben 

plaatsgevonden. 

Jur schrijft na overleg met Aad een conceptbrief aan de gemeente om medewerking 

voor het opnieuw ophogen van de grond. Daarna overlegt hij met Frans en Roel. 

Daarnaast zullen we onderzoek moeten laten doen naar de waterkwaliteit. Vraag is 

of de gemeente hier ook in mee wil gaan.  
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9  Jaarverslagen 2017  Activiteitenverslag TM: vka 

 Activiteitenverslag ILH: Op enkele plaatsen kan er positiever geformuleerd 

worden. Volgend jaar meer kengetallen in het verslag opnemen. Paragraaf over 

de Tielse Maatjes verwijderen. Frans en HanB sturen nog enkele tekstuele 

opmerkingen binnen een week aan HanP. 

 Jaarrekening DCT : Jur buigt zich nog over de formulering van “opbrengstwaarde 

van de geleverde prestaties”. 

 

10  Tielse Maatjes Definitieve opdracht werkgroep Tielse Maatjes: de overeenkomst wordt op 3 

plaatsen aangepast en vervolgens vastgesteld.  

11  Personeel Planning en voorbereiding functioneringsgesprekken personeel Inloophuis: conform 

het reglement. Gesprekken worden medio september gevoerd. 

12  Vrienden van… Binnen een week wordt door de bestuursleden een reactie aan HanB gestuurd. 

Als extra aandachtspunt wordt crowdfunding toegevoegd. 

 

13  Voortgang 
werkzaamheden 
 

a. Inloophuis:  

 Soms situaties met lastige gasten: één van hen heeft een onaangename brief 

verspreid; hiervan is melding gemaakt bij de politie. Deze bezoeker is op 

sommige momenten wel op aanspreekbaar op zijn gedrag. 

 Er is een aantal nieuwe vrijwilligers 

 Het Inloophuis heeft een nevenfunctie als sleuteluitlener gekregen en heeft dit 

teruggelegd bij het CvK. Rob Meijer mag geen sleutel van de kerk bij het 

Inloophuis halen; dit loopt via Dirk. 

 Collecte Kerk in Actie: komt HanP volgende vergadering op terug. 

 HanP heeft een uitnodiging om naar een brainstormavond van het SPT te gaan. 

Heeft ook relatie met de plannen voor de Maartenskerk. Han stuurt de brief 

door. 

b. PR / Postercampagne: momenteel geen aparte campagne 

 

14  Jubileum De bijdrage van het Oud Burgermannen- en vrouwenhuis is akkoord. 

PCI staat voor € 400 garant; het financiële risico is steeds kleiner geworden. 

Het Toverbaltheater laat ook enkele gasten meedoen in de voorstelling. 

Jubileumboekje: de Tielse Uitdaging heeft nog niet gereageerd op de mogelijkheid 

het boekje te vervaardigen. 

Op maandagavonden is er inloop bijeenkomt van de gemeentelijke fracties om het 

boekje te presenteren. HanP onderzoekt of dit mogelijk is. Dit zou een actie van het 

bestuur kunnen worden. 

 

15  Rondvraag 
 

 De marktdag wordt gehouden op 29-09-18 
 HanP vraagt aan de Boekenlegger en Lets om mee te werken aan het 

organiseren van de marktdag. 
 Jur informeert naar de voortgang van de subsidieaanvraag van de  NA-groep; 

hier is nog niets over bekend. 
 Jur: netwerk DAK verzoekt om ons beleidsplan als voorbeeld op website te 

mogen plaatsen. Dit is akkoord. 
 De vergadering van 29 juni wordt verschoven naar 28 juni 
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16  Sluiting Jur sluit de vergadering met “Het groene gras” 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 25-05-18 

 

 

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

Voorzitter      secretaris 

 

 Actiepunten Wie Wanneer 

1  Vrienden Inloophuis (donateurs) HanB voorjaar 2018 

2  Jubileum: inkomsten/uitgaven overzicht Jur/HanP mei 

3  Onderzoek naar mogelijkheden startkapitaal DCT 

Servaas Jacobs is om gezondheidsredenen nog even niet 

beschikbaar.  

Frans juni 

4  Parochie benaderen m.b.t. Controlecommissie Frans mei 

5  Subsidieaanvraag Oranjefonds urenuitbreiding TM.   Jur (i.s.m. Aad) juni 

6  Vrijwilligersovereenkomsten FRH en TM HanB mei 

7  Aanvraag waarderingssubsidie Gemeente Tiel voor ILH en TM i.c.m. 

aanvraag 2019; Jur wacht op reactie Gemeente 

Jur juni 

8  Gebruikersovereenkomst met NA-groep Jur mei 

9  Kennismaking RVT met werkzaamheden ILH Frans mei 

10  Beleidsplan sociale veiligheid incl. klachtenreglement HanB mei 

11  Advies en mogelijkheden financiering huisvesting (Kansfonds / Dak) 

Jur wacht op de richting die we uitgaan, m.n. op gebied van  

Jur juni 

12  Plannen overleg met coördinatoren. HanB mei 

13  Opvolging voor Els in bestuur DCT Frans mei 

14  Onderzoek gratis VOG’s voor Stichting DCT HanB mei 

15  Jaarrekening 2017 voorleggen aan Pieter Geleijns 

Idem aan Servaas Jacobs 

Jur 

Frans 

mei 

16  CvK benaderen om zienswijze huisvesting Inloophuis Frans mei 

17  Eerste aanzet beleid privacy HanB mei 

18  Oriënterend gesprek met TOV Frans en Roel mei 

19  Vragenlijst Sociaal Plein Tiel invullen HanB april 

20  Zoeken naar geschikte panden op Funda e.d. Roel doorlopend 

21  PCI benaderen om bereidheid verstrekken lening aanschaf pand 

idem bij de Diaconie PGT 

Frans 

Jur 

mei 

22  Conceptbrief aan Gemeente inzake ophoging grond FRH Jur mei 

23  Onderzoeken mogelijkheid inspreken bij politieke partijen HanP mei 

24  Draaiboek tussentijds onderdak in de Schaepmanstraat Jur, Dirk, HanP juni 

25  Verlengen gebruiksrecht Franciscushof HanB september 

26  In de begroting een post opnemen voor opbouw van het 

weerstandsvermogen; sowieso aangeven dat een resultaat t.g.v. het 

weerstandsvermogen komt. 

Jur oktober 

 


