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In elke locatieraad is door de pastoor/parochiebestuur 1 

vertegenwoordiger vanuit de werkgroep caritas/diaconie 

benoemd voor het werkveld diaconie (op voordracht van  

de lokale werkgroep caritas/diaconie). In 1 locatieraad 

is dit nog niet gebeurd. 

Deze locatieraadsleden diaconie zorgen voor de afstemming 

In elke lokale werkgroep caritas/diaconie zitten minimaal 3 leden 

die zijn/worden benoemd door de PCI. 

De Raad van Advies is de voormalige regionele Diaconie; 

in de Raad van Advies zitten uit elke lokale werkgroep caritas/diaconie 

maximaal 2 leden. 1 lid van de PCI is als toehoorder en gespreks- 

partner aanwezig bij de bijeenkomsten van de Raad van Advies 

 

De 3 (Balk is al eerder gestopt) voormalige PCI's brengen hun  

eigendommen waaronder geldmiddelen onder bij de nieuwe PCI, 

op 1 nieuw bankrekeningnummer. 

De jaarlijkse bijdrage die lokale werkgroepen/voormalige PCI's van de locatie- 

raad ontvangen, blijven de lokale werkgroepen diaconie rechtstreeks ontvangen.  

De lokale werkgroepen caritas/diaconie moeten jaarlijks een begroting 

opstellen die ze met elkaar afstemmen in de Raad van 

Advies (waarbij een lid van de PCI als toehoorder aanwezig 

is) . De ingebrachte geldmiddelen, (jaarlijkse) opbrengsten van vermogen en  

eventueel lokaal nog te ontvangen middelen (b.v. legaten) worden  

uitsluitend aangewend ten behoeve van de werkzaamheden die door of onder 

verantwoordelijkheid van de lokale werkgroep caritas/diaconie die de  

betreffende middelen heeft ingebracht, worden uitgevoerd. 

Er wordt alleen hiervan afgeweken indien door de Raad van Advies unaniem 

 wordt geadviseerd (en dus met instemming de lokale werkgroep caritas/  

diaconie waar het vermogen van afkomstig is) aan de PCI om deze ‘gelabelde’  

 middelen –ook- in te zetten voor een of meer werkzaamheden/ projecten  

van één of meer van de andere 5 lokale werkgroepen dan wel voor gezamenlijke 

doelen. 

De PCI keurt de begrotingen goed. Er zijn dus geen geldstromen  

(meer) tussen parochiebestuur en locatieraden naar de voormalige PCI's (wel  

naar de lokale werkgroepen caritas/diaconie). 

De budgethouders van de lokale werkgroepen worden 

door de PCI gemachtigd betalingen te doen op grond van de vastgestelde 

begrotingen voor de lokale activiteiten van de huidige bankrekeningen die te naam 

gesteld worden op PCI  H Christoffel, locatie.......... . De PCI doet betalingen  

voor bovenlokale en gezamenlijke doelen.  

 

Zie voor rolverdeling tussen PCI en de lokale werkgroepen caritas/ 

diaconie notitie Werken aan, met en van barmhartigheid van pastoor 

H. Nota, maart 2016. 
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