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Uitgaven 
€2.848: Bijdrage Bisdom 
De PCI draagt naar rato van het vermogen bij aan het Bisdom. Onze 

bijdrage aan het Bisdom voor 2016 bedraagt € 3.183. Over het jaar 2015 

werd € 334 terug ontvangen.   

 

€ 6.976: Hulpverlening/noodhulp 
Hulpverlening door de lokale PCI werkgroepen heeft ook in 2016 

meerdere vormen gekend: een bloemetje/attentie voor een zieke, 

eenzame, een jarige oudere, klein geldbedrag of kerstpakket, hulp aan 

vluchtelingen en steun aan mensen, die te weinig geld hebben voor hun 

dagelijkse levensbehoeften of in schulden zijn geraakt en geen kans zien 

deze af te lossen.  Voor het verlenen van individuele hulp aan mensen 

die dit nodig hebben is in 2016 € 6.976 besteed. Dit bedrag is ongeveer 

€ 2.000 hoger dan in 2015. Dat komt vooral door het afboeken van een 

paar restantbedragen van uitstaande leningen. Er zijn enkele situaties 

ontstaan bij mensen waardoor eerdere aflossingen niet meer kunnen 

worden voortgezet. Dat speelde ook al in 2015 en nu zijn die bedragen 

omgezet in een verstrekking om niet. 

 

Werkgroepen beschikken niet over een eigen vermogen waaruit 

leningen voor noodhulp kunnen worden verstrekt.  In geval de aanvraag 

voor noodhulp de financiële draagkracht van de werkgroepen te boven 

gaat, kunnen ze het benodigde bedrag renteloos lenen bij het bestuur. 

In 2016 is geen gebruik gemaakt van deze regeling.  

€ 9.981: Subsidies instellingen/organisaties en 

samenwerkingsverbanden 
Subsidies zijn verstrekt aan instellingen/organisaties en 

samenwerkingsverbanden. De uitgaven hiervoor bedroegen € 9.981. 

Financiële steun is verleend aan o.a.  Vluchtelingenwerk, inloophuizen 

op verschillende locaties, Mariabedevaart Renkum, Vriendendienst 

NederVeluwe, maatjesprojecten o.a. in Renkum, Rhenen, Veenendaal 

en Wageningen. Door krachten te bundelen met andere kerken en 

organisaties zoals gebeurt in het Interkerkelijke Diaconaal platform en 

Kerk en Minima (Veenendaal) en interkerkelijk Hulpfonds (Ede, Renkum) 

is er een duidelijker ingang voor hulpvragen en kan hulpverlening 

efficiënter zijn.  

Sinds medio 2016 draagt de PCI bij aan een logeerhuis voor niet 

uitgeprocedeerde asielzoekers in Wageningen. Dit betreft een initiatief 

van de stichting Vluchteling Onder Dak uit Wageningen. Met de andere 

kerken binnen ons gebied steunen wij dit initiatief voor een periode van 

drie jaar.  

€ 950: Parochiële activiteiten 
Op verschillende locaties ondersteunden PCI werkgroepen activiteiten 

binnen de eigen geloofsgemeenschap, zoals voedselbankprojecten, 



paas- en kerstvieringen speciaal voor ouderen en de jaarlijkse kerstactie. 

Zij doen dit in samenwerking met de bezoekgroep en 

wijkcontactpersonen. Ook nemen de werkgroepen deel aan het 

diaconaal beraad binnen de eigen geloofsgemeenschap. De bijdrage aan 

parochieactiviteiten bedroeg in 2016 € 950. Spin-off van dit soort 

projecten is dat buiten de eigen werkgroep meer mensen betrokken 

raken en Caritas zichtbaarder wordt. 

€ 2.177: Beheerkosten 

De beheerkosten bedroegen in 2016 € 2.177. Ten opzichte van 2015 zijn 

de bankkosten licht lager, dit door het opheffen van enkele rekeningen. 

Wel zijn meer middelen besteed aan de bijeenkomsten met de lokale 

werkgroepen. 

Samenvatting 
De totale lasten waren hiermee in 2016 € 22.932 en daarmee circa 

€ 2.300 binnen  de begroting.  

 

Inkomsten 
€  16.888 : Giften/Donaties/Collectes 
De inkomsten uit collectes en donaties liggen circa €  6.500 boven de 

begroting. Dit is gerealiseerd door hogere inkomsten uit (vaker 

gehouden) collectes, inclusief de aandacht die tijdens de vieringen aan 

de collectes wordt besteed. De vorig jaar ingezette trend wordt hiermee 

versterkt doorgezet. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. 

 

€ 12.330: Beleggingen en pachten 
Door de goede resultaten op beleggingen liggen de inkomsten circa 

€ 1.200 boven de begroting. 

 

Samenvatting  
De totale baten lagen hiermee in 2016 ruim €  7.700 boven begroting.  

 

Financieel resultaat: 
Door meer inkomsten is in 2016 een positief resultaat gehaald van 

€ 6.286, daar waar een tekort van €  3.718 was begroot. 

 

Werkgroepen en bestuur 
Vitaliteit caritaswerkgroepen 
In 2016 is de samenwerking tussen de werkgroepen in de gemeente 

Renkum (Heelsum, Doorwerth, Oosterbeek en Renkum) verstrekt. Ook 

tussen Veenendaal en Rhenen begint zich steeds meer samenwerking te 

ontwikkelen. Wij juichen deze samenwerking toe, op deze manier kan 

het enthousiasme van de lokale werkgroepen beter worden ingezet. 

 

Vanuit de werkgroepen is het initiatief ontstaan een flyer te 

ontwikkelen, die op verschillende plaatsen binnen de parochie kan 

worden verspreid. De gedachte achter deze flyer is dat de bekendheid 

met de werkzaamheden van de Caritas wordt vergroot en dat mensen in 

nood de parochiële Caritas beter weten te vinden. 

 



De huidige activiteiten van de werkgroepen zijn belangrijk en 

noodzakelijk, maar wij merken anderzijds dat de bestaande activiteiten 

de energie weghouden van nieuwe ontwikkelingen en kansen.  

 

Bezinning 
In juni is voor de werkgroepen een barbecue georganiseerd om hen te 

danken voor alle inspanningen van het afgelopen jaar. Bij deze 

bijeenkomst waren van alle werkgroepen leden present. Tijdens de 

bijeenkomst is de flyer gepresenteerd. 

In de oktober bijeenkomst hebben wij onder leiding van de pastor met 

het profiel Diaconie en de diaconaal werken van het pastoraat (de heren 

Lucas en Rolfes) gesproken over het achterlaten van zaken, teneinde 

nieuwe zaken aan te pakken. Dit onderwerp past goed binnen het 

knelpunt vernieuwing dat wij al eerder in dit verslag hebben benoemd. 

Een follow up vanuit het dekenaat richting de individuele werkgroepen 

is aangeboden, maar hier is vanuit de werkgroepen geen gebruik van 

gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling PCI-bestuur 

Met ingang van 31 december 2016 is de samenstelling van het bestuur 

als volgt: 

• Henk ter Elst: Voorzitter 

• Ria Lucas: Secretaris  

• Koen Stringa: Penningmeester 

• André Huibers: lid 

 

 

PCI-bestuur, 

4 april 2017 


