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Naam

Stichting Diaconaal Centrum Tiel

RSIN

857730290

KvK-nummer

69093636

Postadres

Dr. Schaepmanstraat 23 – 4001CV Tiel

Bezoekadres

Inloophuis Tiel Dr. Schaepmanstraat 23 4001CV Tiel tel:0344-622733

Website

www.diaconaalcentrumtiel.nl

E-mailadres

info@diaconaalcentrumtiel.nl

Doelstelling

Missie en visie
De stichting is een stichting die op basis van diaconale inspiratie gestalte wil geven aan de
christelijke waarden naastenliefde, gerechtigheid en barmhartigheid.
Dit houdt onder meer in recht doen en stem geven aan kwetsbare mensen. Daarnaast
wordt in woord en daad ondersteuning geboden aan hen die meer of minder in nood zijn.
Veel geloofsgemeenschappen in Tiel willen present zijn in de samenleving door bondgenoot te zijn van mensen die niet zonder bijstand verder kunnen. Bondgenoot zijn impliceert een wederkerige relatie, waarbij mensen willen delen, zowel elkaars talenten, gaven
en rijkdommen als elkaars zorgen, noden en kwetsbaarheden.
Doel
1. De stichting heeft ten doel:
a. Presentie: aanwezig zijn voor en interactie met ieder die behoefte heeft aan rust of
gesprek;
b. Zinvolle activering, mensen in hun kracht zetten;
c. Hulp, informatie en advies bij (im)materiële nood ;
d. Alle overige activiteiten, die passen binnen de missie en visie.
2. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Tiel.
3. De stichting dient het algemeen belang.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan
op hoofdlij-

In het vigerende beleidsplan worden de activiteiten van de drie secties en hun samenhang
beschreven.
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nen

a. Inloophuis Tiel
b. Stadslandgoed Franciscushof
c. Project Tielse Maatjes
ad a.
Missie: Aan kwetsbare mensen recht doen en hen een stem geven door een voorziening
die zich kenmerkt door ontmoeting en presentie.
Visie: Het ont-moeten is geen vrijblijvend contact, maar het scheppen van ruimte voor een
goede en nabije relatie; om zorg voor en om waardigheid van de ander. In de presentiebenadering van waaruit wij werken gaat het in eerste instantie om er te zijn voor de ander,
veel meer dan het oplossen van problemen. Belangrijke waarden daarbij zijn erkenning
van de ander, wederzijdsheid, een nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander, de wil de ander tot zijn of haar recht te laten komen en niemand ooit af te schrijven.
Dit betekent wel dat daarbij het wederzijds respecteren niet uit het oog verloren mag
worden.
De zorg voor de naaste wordt vormgegeven door het bieden van een plaats waar rust,
ruimte, gastvrijheid, ontmoeting, respect, bevestiging en zingeving wordt geboden, zowel
door beroepskrachten als door betrokken vrijwilligers.
ad b.
Missie: Mensen de gelegenheid bieden om in een biologische stadstuin zinvol werk te verrichten.
Visie: Sommige mensen komen juist tot hun recht als ze in de vrije natuur uitgedaagd worden om actief te zijn. In deze context is het ook mogelijk om onderling met elkaar sociale
contacten op te bouwen.
ad c.
In Tiel was de Vriendendienst, het maatjesproject van de RIBW Nijmegen-Rivierenland
actief om mensen met psychische problemen een vrijwilliger als maatje te geven om op
allerlei verschillende manieren ondersteuning te bieden. Door bezuinigingen bij de RIBW
en pensionering van de coördinator is het maatjesproject in Tiel en Rivierenland in 2014
min of meer stop gezet. In 2015 is er in Nijmegen een nieuwe start gemaakt en sinds 2016
is er enige ruimte voor inzet in de regio. Er zijn initiatieven in de regio, zoals in Culemborg
(ElkWelzijn i.s.m. MEE, Syndion, Prezzent en RIBW). De werkgroep Ruimte voor AndersZijn
heeft voor Tiel het initiatief genomen voor Tielse Maatjes.
De Tielse Maatjes vallen onder het bestuur DCT. De functionele bevoegdheden liggen bij
de werkgroep Tielse Maatjes, i.s.m. de werkgroep Ruimte voor AndersZijn.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een beroepskracht en een aantal vrijwilligers.

Werving van
middelen

Voor het uitvoeren van de activiteiten van het Inloophuis moet voortdurend gezocht worden naar de benodigde middelen.
Voor de lopende exploitatie worden vanuit de Diaconie van de Protestantse Gemeente
Tiel, de Hoogendijkstichting en enkele steunfondsen structurele bijdragen ter beschikking
gesteld. Vanaf 2018 ontvangt de Stichting ook een bijdrage van de Gemeente Tiel.
Gezocht wordt naar meer subsidieverleners die bereid zijn voor meerdere jaren een (substantiële) bijdrage te leveren voor de activiteiten van de Stichting.
Daarnaast wordt gestart met het werven van leden voor de "vrienden van ….", zodat ook

particulieren en bedrijven/organisaties met een relatief kleine bijdrage (vele kleintjes maken één grote) de activiteiten van de Stichting kunnen steunen.
Een andere mogelijkheid is de inkomsten te verhogen. Deze bestaan nu uit structurele
subsidies, eigen inkomsten, incidentele donaties en de in 2017 ingezette projectsubsidies.
Het is gebleken dat wij wat betreft de projecten niet vaak tevergeefs bij fondsen aankloppen.
Samenwerking met andere organisaties biedt de mogelijkheid om ook voor de exploitatiekosten een partner te vinden. Hoe de gemeente om zal gaan met subsidieaanvragen binnen het kader van de WMO is onzeker maar onze activiteiten sluiten zo goed aan bij het
beleid dat er in ieder geval uitgezocht wordt waar mogelijkheden liggen. Ook via de Beursvloer Tiel – een evenement waar bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale
overheden elkaar ontmoeten, netwerken en ‘handelen’ in maatschappelijke betrokkenheid – zijn er misschien mogelijkheden om steun te krijgen van bedrijven. Dan gaat het niet
om geld maar om helpende handen, kennis en kunde, creativiteit, faciliteiten etc.
Vermogen

Het beheer van het vermogen
De penningmeester is zelfstandig bevoegd over de middelen te beschikken tot een bedrag
van maximaal € 2.500 per transactie. Daarboven is een aanvullende goedkeuring vereist
van een tweede bestuurslid.
De besteding van het vermogen
Het vermogen van de Stichting is voornamelijk bedoeld als reserve voor kosten bij eventuele inkrimping van de werkzaamheden.

Organisatie

Per 1 januari 2018 zijn alle exploitaties overgedragen van de Diaconie van de Protestantse
Gemeente Tiel aan de Stichting Diaconaal Centrum Tiel die daarmee eindverantwoordelijk
is geworden voor het Inloophuis Tiel, Stadslandgoed Franciscushof en het project Tielse
Maatjes.
Het bestuur is in 2019 zeer actief geweest met het vinden van een nieuw onderkomen
voor de activiteiten van het Inloophuis. Het voorheen in gebruik zijnde pand werd door de
eigenaar (Protestantse Gemeente Tiel) per 01-10-2018 verkocht. Vanaf die datum is het
Inloophuis ondergebracht in de nevenruimtes van de voormalige Gereformeerde Kerk aan
de Dr. Schaepmanstraat 23. Vooraf werd aangegeven dat deze ruimte tot uiterlijk 31-122019 beschikbaar zou zijn. Het bestuur heeft zich (met succes) ingespannen om in het
kerkgebouw een klein Sociaal Plein Tiel te vestigen met als medegebruikers het Toon Hermanshuis Tiel, Humanitas en RIBW Nijmegen Rivierenland.

Bestuur
(functies)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid

Bestuur
(namen)

Voorzitter: Dhr. F.A. van Oostveen (voorzitter@diaconaalcentrumtiel.nl)
Secretaris: Dhr. J.H. van Bockel (secretaris@diaconaalcentrumtiel.nl)
Penningmeester: Dhr. J. van den Akker (penningmeester@diaconaalcentrumtiel.nl)
Algemeen lid: Dhr. R. Laduc
Algemeen lid: vacature
Adviseur: Dhr. D.B. Slob

Raad van
Toezicht

Voorzitter: vacature
Dhr. R. Jansema (secretaris)
Dhr. P.A. Baars

Beloningsbeleid

De bestuursleden en leden van de RvT ontvangen geen vacatiegelden.
Zij kunnen eventueel gemaakte onkosten declareren.

Beroepskrachten

Aan de Stichting DCT zijn drie medewerkers verbonden:
Dhr. J.W. van Peer, coördinator Inloophuis (25 uur)
Mevr. G.A. Vogelzang, medewerker Inloophuis (8 uur)
Mevr. I. Koot, coördinator Tielse Maatjes (4,5 uur)
Met de medewerkers van het Inloophuis Tiel is in een bestuursvergadering een voortgangsgesprek gevoerd, waarin de werkzaamheden en ontwikkelingen van het Inloophuis
aan de orde zijn gekomen. Daarnaast heeft een delegatie van het bestuur met beide medewerkers afzonderlijk een functioneringsgesprek gevoerd.
De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de coördinator van de Tielse Maatjes
berust bij de werkgroep Tielse Maatjes. De voorzitter en secretaris van de werkgroep voeren een functioneringsgesprek met de coördinator.

Beloningsbeleid beroepskrachten

Voor de bepaling van de rechtspositie van de werknemers geldt de "Generale regeling voor
de rechtspositie van kerkelijke medewerkers" met de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van de Protestantse Kerk in Nederland.
Bezoldiging vindt plaats in schaal 9.

Activiteiten

Overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2019
Het bestuur is 11 maal bijeen geweest voor een reguliere bestuursvergadering.
Met de Raad van Toezicht is tweemaal overleg geweest.
Tevens zijn er meerdere bijeenkomsten geweest van (een delegatie van) het bestuur
met externe organisaties en personen.
Zoals gebruikelijk werd het jaar geopend met een nieuwjaarsreceptie voor de be-

roepskrachten, vrijwilligers, bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht.
Het bestuur heeft veel tijd en energie gestoken in het vinden van een passende oplossing voor het huisvestingsprobleem van het Inloophuis ná 01-01-2020. Van meerdere locaties is bekeken of zij geschikt zijn als onderkomen van het Inloophuis. Enkele
daarvan zijn de voormalige schoolgebouwen aan de Bakkerstraat en de Adamshof,
Wijnhandel met woonhuis De Hucht, Uitvaartcentrum Jan Tijsen, Winkelpand met
woonhuis Hoveniersweg/Hovenierslaantje, Winkelpand St. Agnietenstraat, Tandartspraktijk St. Walburg, GAK-gebouw Jacob Cremerstraat en het plaatsen semipermanente units op de Franciscushof.
Met de wijkcoach-centrum van de gemeente Tiel is gesproken over de rol die het Inloophuis kan spelen m.b.t. de behoeften die in de wijk leven.
Bij de Sesamacademie (Cees van Laarhoven) is advies ingewonnen voor het oplossen
van de huisvestingsprobleem.
Rond de zomer van 2019 is (op advies van het bestuur van de Hoogendijkstichting)
onderzocht of er meerdere partners uit het sociaal domein geïnteresseerd zouden
zijn in het deelnemen aan een Sociaal Plein Tiel in het huidige gebouw aan de Dr.
Schaepmanstraat 23. In eerste instantie leek die opzet te mislukken, maar uiteindelijk
zijn er genoeg deelnemers gevonden in de opzet voor dit Sociaal Plein Tiel. Op het
moment dat dit jaarverslag geschreven wordt, zijn de verbouwing en overige voorbereidingen in volle gang.
Het bestuur heeft ook tweemaal overleg gevoerd met (een delegatie van) het bestuur
van de Heilige Sint Suitbertusparochie m.b.t. het meerjarig gebruik van de grond van
Stadslandgoed Franciscushof. Toegezegd werd dat t/m 2020 de Franciscushof kan
worden geëxploiteerd door Stichting DCT en dat in de loop van dat jaar verdere afspraken worden gemaakt.
De Stichting Present West-Betuwe heeft een verzoek ingediend bij de Stichting DCT
om het project Jobhulp over te nemen. Na rijp beraad is besloten die niet te doen
omdat er op dit moment andere prioriteiten worden gesteld en dat de noodzaak voor
Jobhulp bij een aantrekkende arbeidsmarkt minder urgent lijkt te zijn.
In juni is het bestuur met de coördinatoren en medewerkers van de drie secties bijeen geweest voor een bezinningsdag. Per sectie zijn de aandachtspunten voor de
ontwikkeling in de komende jaren in kaart gebracht. Door de turbulente ontwikkelingen rondom de huisvesting van het Inloophuis is aan de uitkomsten van deze bezinningsdag nog geen verder vervolg gegeven.
De voorzitter en de coördinator van het Inloophuis hebben een bezoek gebracht aan
alle raadsfracties in de gemeente Tiel om het belang van het werk van de secties van
de Stichting DCT onder de aandacht van de leden van de gemeenteraad te brengen.
Van beide zijden werden deze bezoeken als zeer nuttig ervaren. Het is van groot belang dat de gemeente Tiel bekend is het de initiatieven die in het sociaal domein
worden ontplooid.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de Stichting
DCT een Privacybeleid opgesteld.
Er is beleid vastgesteld voor het in gebruik geven van onze ruimtes aan andere organisaties. Hierbij is leidend dat dit organisaties zijn die een maatschappelijk doel dienen. Zij betalen voor het gebruik van de ruimtes een vergoeding. Onze ruimtes wor-

den niet beschikbaar gesteld voor “feesten en partijen”.
Door de overdracht van de Tielse Maatjes van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Tiel aan de Stichting DCT is een nieuwe “Overeenkomst Tielse Maatjes” opgesteld. Deze kwam op hoofdlijnen overeen met de vorige overeenkomst.
Door het vertrek van de secretaris van de werkgroep Tielse Maatjes (predikant Leen
de Ronde) is een vacature ontstaan. Deze is slecht korte tijd ingevuld geweest, maar
inmiddels weer actueel. Het bestuur tracht de vacature z.s.m. in te vullen.
IN 2018 heeft het bestuur het beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld. In 2019 is gekomen tot de invulling van de functies die in dat plan worden genoemd. Er is een vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van mevr. J. Bransz. De vertrouwenspersoon heeft en bezoek gebracht aan de vrijwilligersvergadering van de drie secties.
Tevens zijn twee leden van de klachtencommissie benoemd: Dhr. H. Driessen en
mevr. J. Stoeten-Flach. De leden van de klachtencommissie benoemen bij het behandelen van een klacht een derde (onafhankelijke) persoon.
Voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening is een controlecommissie benoemd (Z. Visser en S. Jacobs). De jaarrekening werd door de controlecommissie akkoord bevonden; daarnaast werden enkele adviezen gegeven, waarvan een aantal is
overgenomen door het bestuur.
De secretaris van het bestuur, dhr. J.H. van Bockel, trad af volgens het rooster van
aftreden en is op voordracht van de Protestantse Gemeente Tiel door het bestuur
herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Bijlagen:
Jaarverslag Inloophuis Tiel
Jaarverslag Stadslandgoed Franciscushof
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