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Verslag vergadering bestuur DCT / Inloophuis Tiel 
 

Vrijdag 8 december 2017 

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 6) 

 

1  Opening Jur opent de vergadering met “Het zout der aarde” 

2  Verslag 01-12-17  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 Actiepunt 13 betreft de Tielse Maatjes. 

 Actiepunt 14: Frans heeft iemand benaderd voor de controlecommissie; de 

parochie moet zijn voorstel nog goedkeuren. 

 HanB zorgt voor het printen en laten ondertekenen van de verslagen van de 

functioneringsgesprekken. 

 Vanaf de eerstvolgende vergadering zullen we de verslagen van de secties 

agenderen. 

3  Urenuitbreiding 
Tielse Maatjes. 
Financiering 
aanvragen bij 
Oranjefonds 

Verzoek van de werkgroep Tielse Maatjes. Mondelinge toelichting van Aad van Dijk: Er 

is groei in de aanvragen van cliënten; er is groei in de aanmelding van vrijwilligers; er 

zijn momenteel 10 à 12 koppels; het waren er 17, maar door omstandigheden zijn er 

enkele afgevallen; de coördinator moet tijd investeren in matches die soms niet lopen; 

de coördinator moet nieuwe cliënten en vrijwilligers soms “in de wacht” zetten i.v.m. 

tijdgebrek. Aad veronderstelde dat hij dit al eerder had aangegeven. 

De verdubbeling van de uren van de Tielse Maatjes is akkoord, mits de fiannciering 

(subsidie Oranjefonds) rond komt. Jur zal hierover met Aad contact opnemen. 

4  Arbeidsvoorwaar-
denregeling 

 Vaststellen van de aanpassingen op de Arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijke 

medewerkers. Het meegestuurde document wordt goedgekeurd. 

 Ten aanzien van de klachtencommissie: deze artikelen moeten nader worden 

uitgewerkt en in de volgende vergadering besproken. 

 Uitgangspunt is dat de klachtencommissie zal bestaan uit 3 personen die geen 

relatie met DCT mogen hebben. Eén lid benoemd op voorstel van het bestuur, één 

lid op voorstel van de medewerkers. Deze beide leden benoemen een derde 

onafhankelijke persoon. 

 De secretaris van de diaconie nodigt de medewerkers uit voor de bijeenkomst 

over de arbeidsvoorwaarden. Naast de medewerkers zullen de diaconie en het 

bestuur DCT vertegenwoordigd zijn. 

5  Verzekeringen  Het verzekeringsvoorstel van Jur wordt besproken. 

 De bedrijfsverzekeringen worden via Buddingh te geregeld; de 
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personeelsverzekeringen zoveel mogelijk bij Quorim. 

 Vraag is wat de wettelijke verplichtingen zijn bij blijvende arbeidsongeschiktheid 

(WIA). 

 De bestuursleden zijn via de gemeente verzekerd voor bestuursaansprakelijkheid, 

mits zij zelf verzekerd zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren. Ieder 

bestuurslid checkt of zij/hij persoonlijk verzekerd is. 

6  Huishoudelijk 
reglement 

In de inleiding zullen we aangeven dat voor alle regelementen geldt dat de wet 

bovenaan staat, vervolgens de statuten en daarna het huishoudelijk reglement. 

Als er in het huishoudelijk reglement overlap is met de statuten wordt vermeld 

volgens welk artikel dit in de statuten geregeld is. 

Jur en HanB maken een opzet voor de volgende vergadering. 

7  Vrijwilligersover-
eenkomst 

In de vrijwilligersovereenkomst wordt onder het kopje Verzekeringen de volgende 

tekst opgenomen: 

Verzekeringen 
Het bestuur van de Stichting DCT draagt er zorg voor dat er verzekeringen zijn  
afgesloten voor aansprakelijkheid en ongevallen. 
Deze verzekeringen gelden alleen tijdens werkzaamheden gerelateerd aan de 
organisatie. 
 
De tekst die verwijderd is wordt door de coördinator in een gesprek over de 
vrijwilligersovereenkomst mondeling toegelicht: 

De vrijwilliger kan niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
schade, veroorzaakt tijdens de werkzaamheden voor het Inloophuis indien dit geen 
gevolg is van nalatigheid of opzet. 
Een collectieve ongevallenverzekering garandeert een uitkering in geval van 
ernstig lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval dat de vrijwilliger 
tijdens de overeengekomen werkzaamheden is overkomen. 

 
Bij de FRH en TM wordt geen gebruik gemaakt van een vrijwilligersovereenkomst. Aad 
van Dijk ziet hierin wel meerwaarde. Met hem is afgesproken dat we hier in het 
voorjaar op terugkomen. 
 

8  Beleid DCT Stand van zaken m.b.t. de organisatie van de Stichting DCT 

 

Verslag van de bijeenkomst met het moderamen moderamen: één tekstuele wijziging 

(het overleg van het bestuur met het CvK was niet het eerste overleg, maar een 

vervolgoverleg) wordt door HanB aan de scriba doorgegeven. 

 

De € 50.000,- borgstelling blijft onderwerp van gesprek. We stellen voor dat bij 

calamiteiten een lid van het CvD en een bestuurslid DCT beslissen over de inzet van de 

borgstelling. Bij verschil van inzicht kan beroep worden aangetekend bij de 

Kerkenraad PGT. 

De waardevermeerdering door rente of dividend zou een gift van de diaconie kunnen 

zijn aan het weerstandvermogen van DCT.  

Het opbouwen van  weerstandsvermogen kan met zich meebrengen dat geldschieters 

met een lagere donatie komen. 

Jur voegt dit toe aan de notitie van de Kerkenraad. 
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HanP geeft aan dat de Schaepmanstraat voor sommige gasten moeilijk bereikbaar is, 

laten we daar niet te gemakkelijk aan voorbij gaan.  

Terugblik bijeenkomst RvT d.d. 06-12-17: het was een prettige kennismaking; de RvT 

ging akkoord met alle voorgelegde stukken. 

Nora van Oostrom wil meekijken naar de juridische consequenties van huur en 

verhuur van het ILH. 

De controlecommissie moet nog formeel worden ingesteld. 

Voorbehoud: verdelen van de revenuen als de stichting een verbouwing laat 

financieren in een gebouw waarvan je niet de eigenaar bent. Hier zit wel een risico. 

Vraag blijft: wie beheert de Ceciliënhof? Als DCT de beheerder wordt kan bij verhuur 

sprake zijn van Btw-afdracht. 

De pastorie van de Dominicuskerk staat te koop en is ook voor tijdelijk gebruik niet 

geschikt. 

 

RvT-kennismaking met werkzaamheden in ILH; Frans maakt hiervoor afspraken met 

HanP. RvT-leden kunnen op eigen initiatief met alle betrokkenen binnen DCT contact 

hebben om zich een beeld te vormen van de organisatie. 

Bouwen website: bij de leden van de RVT wordt niet vermeld namens welk 

kerkgenootschap zij zijn afgevaardigd. 

Openingszin op de website aanpassen: laagdrempelig houden 

HanB checkt nog even of de namen van de bestuursleden correct vermeld staan en 

laat weten wanneer de website is bijgewerkt. 

9  Voortgang 
werkzaamheden 
 

a) Inloophuis: de zaken lopen goed; er is ook weer nieuwe vrijwilliger. In januari en  

februari houdt HanP voortgangsgesprekken met de vrijwilligers. Han is bezig met 

de organisatie van het vrijwilligersuitje en een trainingsbijeenkomst. 

De intervisiegroep blijft erg klein: drie deelnemers en één of twee medewerkers. 

 Halverwege volgend jaar bespreken we of we nieuwe vrijwilligers willen 

verplichten tot deelname aan de intervisiebijeenkomsten. 

 Jubileum: data zijn bekend; Jur vraagt om een begroting; HanP vraagt Jan Tijssen 

om prijsopgave voor het drukken jubileumboekjes; in een apart moment is er iets 

speciaals voor vaste gasten en vrijwilligers. 

 Op de volgende vergadering komen we uitgebreid terug op de jubileumviering. 

HanP komt met een overzicht. 

b) Franciscushof: het tuinreglement is inmiddels klaar en wordt in de tuin 

opgehangen. Het klachtenreglement wordt nog vastgesteld. 

10  Financiën Taakstelling fondswerving: Jur moet voor de begroting 2018 een gat van ongeveer € 

16.000 zien te dichten. Dit is taakstelling voor het 1e kwartaal; daarna zal de 

financiering van de periode vanaf 2019 doelstelling zijn.  

11  Vergaderdata De vergaderdata voor het tweede halfjaar 2018 worden vastgesteld:  

07-09-18  /  05-10-18 / 02-11-18  /  07-12-18  
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12  Rondvraag Nieuwjaarsreceptie: uitnodiging akkoord ; alle medewerkers van de FRH worden 

uitgenodigd. HanB stuurt de uitnodiging aan RvT, bestuur en coördinatoren. De 

coördinatoren nodigen hun vrijwilligers uit. HanP regelt de cadeaubonnen. 

Afhankelijk van de uitkomst van de kerkenraadsvergadering spreken we af om 22-12-

17 (10.00 uur) te reserveren als extra vergadermoment. Dirk onder voorbehoud. 

De volgende vergadering zullen we de onkostenvergoeding agenderen. 

13  Sluiting  

 

 

Vergaderrooster 

 

Agendapunten 

12-01-18 beleidsplan sociale veiligheid 

huisvesting 

rooster van aftreden bestuursleden 

aangepaste overeenkomst Tielse Maatjes 

personeel en vrijwilligers 

jubileum 

onkostenvergoeding 

26-01-18 vrienden van het Inloophuis/ de Franciscushof / de Tielse Maatjes 

vrijwilligersovereenkomst TM en FRH 

bespreken functioneringsgesprekken medewerkers 

23-02-18 verkoopbeleid Franciscushof en Inloophuis 

29-03-18 (donderdag) archiveringsstructuur 

vrijwilligersovereenkomst FRH en TM 

20-04-18 Bespreken jaarverslagen (ANBI / financiën / activiteiten) 

25-05-18 Vaststellen jaarverslagen (ANBI / financiën / activiteiten) 

29-06-18  

07-09-18  

05-10-18 Bespreken jaarplan en begroting 2019 

02-11-18 Vaststellen jaarplan en begroting 2019 

07-12-18  
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 Actiepunten Wie Wanneer 

1  Vrienden Inloophuis (donateurs) HanB voorjaar 2018 

2  Bijwerken document “Draaiboek stichting Diaconaal Centrum Tiel / 

activiteiten en tijdpad 

Jur maandelijks 

3  Huishoudelijk reglement opstellen incl. taakverdeling bestuursleden HanB /Jur december 

4  Controleren overzicht Relaties (draaiboek regel 1131) HanP december 

5  Arbeidscontracten omzetten naar Stichting DCT Els / Han  december 

6  Gebruiksrecht FRH omzetten naar DCT / verlengen gebruiksrecht HanB december 

7  Gesprek met Bert Teerink over juridisch advies Jur, Frans december 

8  Organisaties benaderen i.v.m. vrijwilligerstekort HanP januari 

9  Begroting en programma jubileum  HanP december 

10  Subsidie Toverbaltheater (als actiepunt 9 is afgerond) Jur januari 

11  Sleutelbeheer HanP december 

12  Kasgeldbeheer HanP december 

13  Parochie benaderen m.b.t. Controlecommissie Frans december 

14  Gebruikersovereenkomst opstellen HanB januari 

15  Subsidieaanvraag Oranjefonds urenuitbreiding TM Jur (i.s.m. Aad) januari 

16  Vrijwilligersovereenkomsten FRH en TM HanB februari 

17  Aanpassen raamovereenkomst overdracht CvD aan DCT Jur december 

18  Afsluiten verzekeringspakket Jur december 

19  Checken of een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid 

particulieren is afgesloten 

Alle bestuurs-

leden 

december 

20  Aanvraag financiële ondersteuning Caritas werkgroep Jur december 

21  Briefpapier controleren HanB december 

22  Kennismaking RVT met werkzaamheden ILH Frans januari 

23  Afronden opbouw website HanP / HanB december 

24  Concept-klachtenreglement HanB januari 

 


