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Aan de leden van de PCI werkgroepen Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Amersfoort, 1 januari 2019
Betreft: nieuwsbrief PCI bestuur JANUARI 2019
Beste werkgroepleden,
Rond de jaarwisseling kijken we altijd even terug en ook vooruit. We wensen elkaar een
gelukkig en gezond nieuw jaar en we maken goede voornemens. Over het nut van dat
laatste zijn er twijfels bij velen. Al na enkele weken neemt het leven vaak zijn gewone gang.
Toch is het goed om even stil te staan, terug te kijken en vooruit te kijken. Dat doet ons
mensen goed.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat we een heel goed jaar achter de rug hebben. Caritas
Amersfoort heeft gedaan wat ze kon om de armoede van vele mensen te verlichten, en het
mogelijk gemaakt dat een behoorlijk aantal Amersfoortse instellingen verder konden met hun
werk.
Dankzij jullie inzet zijn velen geholpen. Een dreigende huisuitzetting, een huurschuld, geen
eten voor het weekend, kinderen die geen matras hebben om op te slapen, kerstattenties:
jullie weten dat armoede nog steeds aanwezig is in ons welvarend land.
Dat wij niet aan de kant blijven toekijken hebben de andere instellingen, zoals de
Kledingbank, de Voedselbank, Stadsring 51 en de gemeente gemerkt. Zij waarderen de
inzet van Caritas Amersfoort.
We namen feestelijk afscheid van onze voorzitter Jos Smeels, hij is de man die met een
enorme inzet Caritas Amersfoort op de kaart heeft gezet.
De werkgroepen dag met Kwintes was prettig en informatief. Het bezoek aan de opvang
locatie aan het Smallepad op 7 april was voor velen van ons een hele ervaring. De
werkgroepenavond van 28 november was naar ons gevoel heel geslaagd. Wat geweldig dat
je zo met elkaar kunt overleggen!
Het komende jaar willen we in ieder geval twee dingen goed bekijken. De eerste is of we
mee kunnen werken aan een initiatief van Stadsring 51 om te komen tot een nieuw op te
zetten fonds voor mensen met problematische, langdurige schulden. Een soort
gemeentelijke kredietbank zoals die er vroeger was. Nu blijven nog een behoorlijk aantal
mensen structureel in de armoede zitten. Ze komen er niet uit. Dit geldt vooral voor jongeren.
Het tweede is dat we in ons bestuur goed nadenken over duurzaamheid en diversiteit in ons
financieel beleid. Dit is een ingewikkelde zaak. In de loop van het jaar hopen we daar meer
over te kunnen zeggen. In het bijgevoegde werkplan staan de belangrijkste punten genoemd
die wij als bestuur op willen pakken het komende jaar.
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Wij nodigen u van harte uit om uw ideeën voor de caritas, - voor bestuur en werkgroepen - ,
met ons te delen. Een levendige uitwisseling maakt dat ieder met plezier lid kan zijn.
We zien elkaar in ieder geval op de werkgroepen dag op 27 februari. Dan willen we echt de
tijd nemen om met elkaar inhoudelijke zaken te bespreken bijvoorbeeld hoe om te gaan met
mensen die illegaal in Nederland verblijven, steeds terugkerende hulpverzoeken,
eenzaamheidsproblematiek.
Namens het bestuur wens ik u een heel goed en gezond 2019.
Dat Gods zegen met u mag zijn.
Cor Arends
voorzitter.
I.

Website :
Zoals op de werkgroepenavond al uitgelegd heeft het bestuur het afgelopen
jaar niet stilgezeten en gekeken naar de toekomst. Een van deze ambities is
dat we als bestuur open staan voor nieuwe projecten of activiteiten die in
aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage. Vanaf medio
januari 2019 kan ieder individu of organisatie via onze website een
project/activiteitaanvraag doen via een daartoe ontwikkeld webformulier.

Er wordt in feite een “derde knop” aan de website toegevoegd. Deze aanvraag komt
rechtstreeks bij het bestuur binnen, die vervolgens deze aanvraag inhoudelijk behandelt.
Wanneer voldaan wordt aan de criteria kan een aanvraag voor een financiële bijdrage in
aanmerkingen komen.
AVG
Vanaf mei 2018 hebben we allemaal te maken met de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Tijdens de werkgroepenavond
hebben we een korte uitleg gekregen van Trees Versteegen (teamleider
DKCI) wat dit voor u als werkgroeplid maar ook voor ons als bestuur
kan betekenen.
Het bestuur heeft besloten om in 2019 alle AVG zaken (formulieren,
afspraken, protocollen en dergelijke) conform de wet te gaan regelen. Het
onderwerp staat daartoe hoog op de bestuursagenda te plaatsen.
Hoewel we al goed met elkaar bezig zijn is enige aanscherping van onze interne processen
en afspraken nodig. Uiteraard wordt u daar verder over geïnformeerd. En voorlopig geldt:
gebruik bij privacy gevoelige zaken (zoals delen van gegevens) gewoon uw gezond
verstand!
II.

Werkplan 2019

Het bestuur heeft werkplan 2019 gemaakt. Het plan is een korte samenvatting van de
activiteiten die we als Caritas organisatie in Amersfoort e.o. komend jaar gaan ondernemen.
Het plan is terug te vinden in de bijlagen bij deze nieuwsbrief.
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III.

Jaarkalender 2019

In de bijlage van deze brief de nieuwe jaarplanning. Hierin zijn de data van de
bestuursvergaderingen, de contact-/studiedag, de werkgroep avonden in april en november
en de overlegbijeenkomsten met het Parochiebestuur opgenomen.
Om alvast in de agenda te noteren: woensdagavond 27 FEBRUARI en woensdagavond 27
NOVEMBER 2019 onze werkgroep avonden én op ZATERDAG 6 APRIL onze contactdag.
De contactdag belooft een bijzondere inhoud te krijgen. Reserveert u vast deze dag die
waarschijnlijk van ca 09.00 tot 16.00 uur zal duren.
IV.

Nieuws uit de werkgroepen

Juliëtte en Hildegard zullen ook in 2019 de contacten met de werkgroepen onderhouden. In
januari zal Juliëtte de werkgroepen benaderen in verband met de afhandeling van (meestal
administratief) nog openstaande hulpverzoeken.
Adressenlijst: in de bijlage vindt u een bijgewerkte adressenlijst. Hoewel zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld kunnen er foutjes inzitten. Vriendelijk verzoek dit aan de secretaris te
melden. In verband met de privacy tevens het vriendelijk doch dringend verzoek de
gegevens vertrouwelijk te behandelen en de lijst niet aan derden te verstrekken.
V.

Benoemingstermijnen bestuur en werkgroepleden

Het bestuur heeft besloten in 2019 werkgroepleden zonder benoemingsbrief er een te
sturen. Voor bestuursleden geldt dat zij maximaal 2 termijnen van 4 jaar door de bisschop
benoemd kunnen worden. Voor werkgroepleden is er in beginsel geen vaste
benoemingsperiode, maar het bestuur heeft bedacht dat het al fantastisch is als vrijwilligers
3 termijnen (12 jaar dus) achtereen actief lid willen zijn van een werkgroep.
Daarbij vindt het bestuur het zinvol om telkens na een periode van 4 jaar met elkaar te kijken
of een (werkgroep) lid door wil gaan met zijn of haar werkzaamheden. Wij zijn zuinig op onze
vrijwilligers en hopen natuurlijk dat iedereen zo lang mogelijk met plezier en inzet het werk
voor de PCI wil blijven doen, maar zo nu en dan (na een periode van 4 jaar !) kijken of we
met elkaar nog op het goede spoor zitten lijkt niet onverstandig. In het eerste trimester van
2019 zullen alle PCI werkgroepleden een benoemingsbrief ontvangen.
VI.

Verslag PCI werkgroep avond woensdag 28 november jl

Op woensdagavond 28 november hadden we onze werkgroep avond. We waren met een
gezellig clubje mensen. Een kort (inhoudelijke) terugblik op de avond vindt u in het verslag in
de bijlagen. Het was een geslaagde avond waarin alleen de techniek een beetje haperde.
Mag ach…. als dat het ergste is. Met een hapje en drankje en een aardigheidje voor
eenieder werd de avond afgesloten.
VII.

Nieuws van buiten: DKCI

De PCI is aangesloten bij het DKCI. Wij ontvangen regelmatig de nieuwsbrief. De brief van
december willen wij u niet onthouden. Zie bijlagen bij deze mail.
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VIII.

Fietsenaanvragen

In overleg met het bestuur van de Stichting Leergeld Amersfoort is
afgesproken dat zij alle fietsaanvragen voor kinderen tussen de 6 (!)
en 18 jaar voor hun rekening nemen in 2019. Aanvragen voor deze
doelgroep kunnen doorverwezen worden naar LEERGELD.
Het PCI bestuur heeft een flinke additionele bijdrage aan hen gedoneerd om in de aanvragen
te kunnen voorzien. Belangrijk is dat aanvragen voor kinderfietsen niet meer doorgestuurd
zullen worden en dit voor beide stichtingen voor minder administratie zorgt.
IX.

Scholing
A. Op 26 januari 2019 organiseren
kerken en kerkelijke organisaties een
grote werkconferentie voor iedereen die
zich inzet voor mensen in armoede
en/of schulden.
Dit belooft een dag te worden vol
inspiratie, ontmoeting, verrassende
sprekers, praktijkvoorbeelden en tips
over hoe je betrokkenheid dichtbij
mensen in nood invult.

Het programma biedt, naast sprekers
van naam en faam, een groot aantal
specialistische en interactieve deelsessies, waar de deelnemers volop de gelegenheid
krijgen kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Kortom:
Zoals de folder aangeeft: Mis deze conferentie niet! Ga voor meer informatie en aanmelding
naar www.geloveninmensen.nu
De dag wordt gehouden in de Christelijke Hogeschool te Ede. Van Carla Smeels hebben wij
vernomen dat zij wil deelnemen. PCI (werkgroep)leden kunnen de kosten voor deelname
declareren bij onze penningmeester Juliëtte.
B. Pact SamSam
Op 17 januari organiseert Pact Sam Sam een workshop waarbij wonen en (huur)schulden
centraal staan. Dit is een extra workshop omdat die van 10 januari al vol zit.
Het hebben van een huis, een plek om te wonen, is naast water en voedsel een primaire
levensbehoefte. De manier waarop je woont bepaalt vaak de kwaliteit van leven. Het is de
plek waar kinderen opgroeien en zich ontwikkelen. Een goede woonplek is dus van groot
belang.
Een groot deel van de Amersfoorters huurt een huis bij een woningcorporatie. Wanneer
iemand uit zijn of haar huis gezet wordt is er al een flink traject aan vooraf gegaan. Mensen
hebben hun huurachterstand laten oplopen, er zijn misschien conflicten geweest of het gezin
heeft overlast veroorzaakt in de buurt.
Tijdens deze workshop leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden welke rol je als
hulpverlener kunt hebben bij de communicatie tussen klant en woningbouwvereniging. Ook
krijg je inzicht in de werkwijze van de woningbouwvereniging.
Hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met (financiële) problemen van een huurder?
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Aan welke regels moet een huurder zich houden en waar moet een woningcorporatie aan
voldoen?
Wat is de procedure als iemand een huurschuld heeft en wat de kosten zijn wanneer een
dossier wordt overgedragen aan een deurwaarder?
Hoe kun je als hulpverlener helpen problemen te voorkomen?
Welke wetten en regels gelden er met betrekking tot huurachterstanden, ontruimingen,
betalingsregelingen en bewindvoering?
Praktische informatie
Datum:
17 januari 2019
Tijd:
Van 19:00 tot 21:30 uur
Locatie:
Informatiewinkel Indebuurt033, Neptunusplein 66K te Amersfoort
Aanmelden: Secretariaat@pactsamsam.nl
X.

Tot slot:

2018 is een goed PCI jaar geweest. We hebben onze opdracht, mensen in nood en aan de
onderkant van de maatschappij te ondersteunen, met elkaar en met verve uitgevoerd. Vele
aanvragen zijn gehonoreerd en ook verschillende hulporganisaties konden en kunnen op
onze steun rekenen. Hoewel het woord ‘goed’ wellicht niet passend is. In 2019 gaan we er
met elkaar weer voortvarend tegenaan. Hiervoor is goede samenwerking cruciaal. De
signalen staan op groen, maar we hebben zelf de taak in beweging te komen en te blijven.
met vriendelijke groet,
PCI bestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
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