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Maart 2018

Aan de besturen van de Parochiële Caritas Instellingen
Geachte besturen
Op de eerste plaats wil ik u nog een goed en vruchtbaar 2018 toewensen. Dat de caritas ook dit jaar
hoop en geloof mogen bieden aan de talloze mensen in nood.
Aan het begin van het jaar wil ik u graag informeren over een aantal zaken over de caritas. Tot
verleden jaar gebeurde dat of via een uitgebreide nieuwsbrief of direct via een mail. Vanaf 2018
hebben wij ervoor gekozen om via een beknoptere periodieke nieuwsbrief met U te communiceren.
Deze Caritasnieuwsbrief is vooral bedoeld voor de besturen van de PCI’s, caritasvrijwilligers, de
pastores die eerst aanspreekbaar zijn voor de caritas en pastoors. De Nieuwsbrief wordt verstuurd
naar de secretariaten in de verwachting dat deze verder wordt verspreid onder de bestuursleden, de
leden van de Raad van Advies en caritasvrijwilligers.
Nieuwe collega op financiën.
Per 1 januari 2018 is de heer Hareld van der Perk in dienst getreden van het bisdom. Zijn
belangrijkste taak is de controle op de Rekening & Verantwoordingen en Begrotingen van de PCI’s.
Hij vervangt daarmee Leo van Ravensberg die deze taak de afgelopen jaren heeft vervuld.
Hareld van de Perk is 57 jaar, getrouwd, heeft twee dochters en is woonachtig in Hoofddorp. Hij
heeft 30 jaar bij Achmea gewerkt, onder andere bij de afdeling beleggingen en pensioenen.
Data van de Begrotingen en Rekening en Verantwoording
De PCI’s werken onder het kerkelijk gezag van de bisschop en vallen daarmee onder zijn
verantwoordelijkheid. Vanuit het principe van goed bestuur moet het bisdom als toezichthouder het
beleid en de uitvoering daarvan toetsen. Belangrijk daarbij zijn de beoordeling en goedkeuring van
Begrotingen en Rekening & Verantwoordingen. De Rekening & Verantwoording van de PCI dient als
décharge voor het bestuur. Deze dient uiterlijk vóór 1 mei ingediend te zijn. Deze datum is belangrijk
omdat de cijfers goedgekeurd en gepubliceerd moeten zijn in verband met de ANBI status.
De begroting van de PCI dient als ‘grondslag van het geldelijk beheer over het betrokken dienstjaar’.
Uiterlijk in de maand november dient de begroting voor 2019 in het bezit te zijn van het bisdom.
Mocht u een van deze data niet halen, neem dan contact op met het bisdom.
Benoemingen en ontslagen
Een rechtsgeldig bestuur van de PCI bestaat uit minimaal drie benoemde leden. In ons bisdom is het
gebruikelijk om aanvragen voor een (her)benoeming vóór 1 juni in te dienen. Benoemingen kunnen
dan op 1 juli ingaan. Verzoeken om ontslagen kunnen op ieder tijdstip worden ingediend.
Bij een aantal bestuursleden zijn de benoemingen verlopen, maar hebben zij (nog) geen ontslag
aangevraagd en gekregen. Juridisch gezien is hun positie niet altijd helder. Zij treden min of meer op
als ‘zaakwaarnemer’. Zowel voor de persoon zelf, als voor de PCI is dit geen gelukkige situatie. Mocht
zich dit voordoen, neem dan contact op met het bisdom voor overleg.
Vergeet u overigens niet om zowel bij een voordracht voor een nieuw lid, bij een herbenoeming of
ontslag uw parochiebestuur en pastor caritas of pastoor te informeren.
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Verplichte afdracht
De verplichte afdracht van de PCI’s aan het bisdom is weer voor drie jaar door de bisschop verlengt.
De afdracht wordt gebruikt om de onkosten te dekken die het bisdom maakt vanuit haar
toezichthoudende verantwoordelijkheid. Het gaat hier met name om de toezicht op begrotingen,
rekening en verantwoordingen, het verlenen van machtigingen en benoemingen. Maar ook de
ondersteuning voor de PCI’s wordt er door betaald. Een gedeelte van de bijdrage wordt gestort in
het Diocesane Caritasfonds. Hieruit worden bovenregionale projecten ondersteund.
Machtigingen
Het PCI bestuur is verplicht om een machtiging aan te vragen voor een aantal zaken. Deze worden
genoemd in artikel 18, lid 1 van het Algemeen Reglement voor PCI’s. Voor het verstrekken van een
lening of gift boven de € 10.000 is ook een schriftelijke machtiging nodig van het bisdom.
Archief
Door samenwerking en fusies worden ook archieven van PCI’s samengevoegd. Welke regels kan je
daarbij hanteren?
- Juridisch stukken worden altijd bewaard in de pastorie van de hoofdkerk, samen met het
parochiearchief, maar als apart archiefonderdeel;
- Vergaderstukken, beleidsnotities, correspondentie etc. van voorafgaande jaren worden ook in dat
archief bewaard;
- Courante verslagen etc., verslagen van de afgelopen jaren, blijven bij de secretaris en de individuele
bestuursleden.
Wilt u informatie over het beheer van het caritasarchief dan kunt u terecht bij de heer F. Twisk, de
archivaris van het bisdom: ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Nieuwe vrijwilligers
Het zoeken en vinden van nieuwe vrijwilligers voor de caritas kan een flinke uitdaging zijn. Om
besturen hierin te ondersteunen is de cursus V3 ontwikkeld door de diocesane caritas in
samenwerking met het bureau Berghuis. V3 staat voor: vrijwilligers, visie en vragen. Wilt u nieuwe
vrijwilligers vinden en binden, dan is het belangrijk dat u weet waarvoor u ze vraagt. Wat is met
andere woorden uw visie op de caritas in uw parochie. Die caritas wordt vooral bepaald door wat
voor soort (hulp)vragen er binnen komen en wat voor caritas-initiatieven u van plan bent te nemen.
De cursus is zo ontwikkeld dat alle drie deze onderwerpen aan bod komen. Al vanaf de eerste
bijeenkomst wordt de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers ingezet, zodat er aan het einde van de
cursus hopelijk nieuwe vrijwilligers staan te trappelen om uw caritas te ondersteunen. Op de Dag van
de Caritas, 7 april, wordt de cursus gepresenteerd.
Dag van de Caritas 7 april 2018: thema Armoede
Op zaterdag 7 april 2018 wordt de 8e Dag van de Caritas gehouden. De dag wordt weer gehouden in
het Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo. De dag zal in het teken staan van de hardnekkige
armoede in ons land. Hoe komt het toch dat de rijken steeds rijker worden, de economie bloeit maar
de armoede toeneemt? En wat kan de caritas doen? Op deze dag zal ook weer een brochure
beschikbaar zijn met allerlei informatie over dit thema.
Caritaszondag 2018: 18 november 2018
De caritaszondag valt dit jaar samen met de door de Paus uitgeroepen Werelddag voor de Armen.
Iedere PCI kan dan aandacht vragen voor het thema armoede op een voor hen aansprekende manier
in hun parochie.
Voor meer informatie over deze Nieuwsbrief en de diocesane caritas kunt u contact opnemen met
Ernst Meyknecht via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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