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Bestuurssamenstelling:
voorzitter:
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secretaris:
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leden:
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adviseurs:
L. Spijkers
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( grond- en pachtzaken)
(bisschoppelijk commissaris)
(bisschoppelijk commissaris)

Beloningsbeleid: Parochiële Caritas Instelling is een organisatie welke gerund wordt door vrijwilligers; er
vinden geen vergoedingen / beloningen plaats voor het verrichten van de werkzaamheden.
Reglement: Voor het Algemeen Reglement voor Caritasinstellingen wordt verwezen naar de website van het
Bisdom Den Bosch
www.bisdomdenbosch.nl
financiën / juridische zaken / algemene reglementen

Beleidsplan:
De parochiële Caritas instelling van de Sint Petrus Parochie te Oirschot is een vervolg op de vroegere
Vincentiusvereniging.
Momenteel ( anno 2016) is er een samenvoeging van verschillende parochies in het Bisdom waardoor zowel
de parochies Best, Oirschot en Oost-West-Middelbeers ( de Beerzen) een parochie vormen onder de naam
R.K. Parochie Sint Odulphus van Brabant.
In een samenwerkingsverband zijn voorbereidingen gaande om ook de Caritas Instellingen van Oirschot,
Best en de Beerzen samen te voegen, waardoor 1 bestuur zal worden gevormd, eventueel aangevuld met
werkgroepen per woonplaats.
Zowel juridisch als fiscaal brengt dit een aantal veranderingen teweeg, in overleg en met begeleiding van het
Bisdom, wordt hier momenteel aan gewerkt.
Doelstelling:
Aandacht en hulp bieden aan concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en
daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
Algemene regel hierbij is dat de opbrengst van bezittingen ook besteed wordt aan de doelgroep.
Missie:
De parochiële Caritas Instelling is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van
armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening, en vanuit het gedachtegoed van de doelstelling van
Caritas, een structurele bijdrage wil leveren aan het welzijn van zwakkeren en kwetsbaren in de
samenleving.
Aandachtsvelden hierbij zijn met name:
 het organiseren van charitatieve daden namens de kerk
 het vormen van een netwerk van liefdadigheid waar mensen, die bij geen enkele instantie terecht
kunnen, geholpen worden
 het stimuleren van een diaconale / caritatieve houding
 het stimuleren van activiteiten ( kerstakties / steun aan goede doelen)
 nauw contact houden met o.a. Voedselbank, Stichting Welzijn, Maatschappelijk Werk,

Stichting Leergeld, Gemeentelijke instellingen (WMO) en Sociale dienst, Vluchtelingenwerk
teneinde de doelgroep tegemoet te kunnen treden



het stimuleren van onze doelgroep tot aan zelfredzaamheid

Jaarlijkse activiteiten:
Het bestuur vergadert maandelijks, op de tweede dinsdag van de maand. Hierbij is een van de
bisschoppelijke commissarissen afwisselend aanwezig.
Tijdens deze vergaderingen staan de volgende vaste onderdelen op de agenda:
 notulen – in/uit post – probleemsituaties – grond- en pachtzaken – financieel verslag – jaarlijks
terugkerende acties zoals steun aan goede doelen en een kerstactie aan mensen in nood binnen de
parochie.
 het behandelen en afwerken van aanvragen voor een bijdrage / vergoedingen
 het beheren van het vermogen



het jaarlijks verzorgen van het financiële jaarverslag door de adviseur.

Bestuur en leden:
De bestuurssamenstelling wordt in overleg en met goedkeuring van het Bisdom samengesteld.
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester, aangevuld met 2 bestuursleden waarvan een
voor grond- en pachtzaken gespecialiseerd is, tevens zal namens de pastores afwisselend pastoor / pastor
deel uit maken van het bestuur.
De bestuursleden worden voor 4 jaren benoemd, verlenging van een periode van 4 jaren is mogelijk, ook
weer in overleg en met goedkeuring van het Bisdom.
Recente activiteiten o.a.:
– het ondersteunen van goede doelen, plaatselijk maar ook goede doelen gerelateerd aan plaatselijke
initiatieven en/of personen.
– kerstpakketten aktie in nauwe samenwerking met Voedselbank, Maatschappelijk Werk en
Vluchtelingenwerk,
– nauw contact onderhouden met de officiële instanties m.b.t. het welzijn van de inwoners binnen de
parochie
– bij ernstige financiële nood zowel direct als indirect oplossingbiedende mogelijkheden aandragen

ANBI: publicatie: zie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO493

