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Algemeen 

 

De DCI heeft ten doel het op diocesaan niveau ondersteunen van het beleid inzake caritas en diaconie teneinde er 

toe bij te dragen dat deze een blijvende en herkenbare plaats hebben in het bisdom Rotterdam. In het bijzonder heeft 

zij tot taak het beheer van een deel van de gelden uit de verplichte afdracht van de PCI-en en de toekenning van 

subsidies uit deze gelden.  

 

Het bestuur voert haar kerntaak uit door enerzijds vijfmaal per jaar bijeen te komen en ingediende aanvragen te 

beoordelen, anderzijds door actief de diaconale bewustwording te bevorderen bij parochianen, vrijwilligers en 

bestuurders.  

 

Bewustwording 

 

Het bevorderen van het diaconaal bewustzijn geschiedt in nauwe samenwerking met het bisdom te weten de afdeling 

Pastorale Dienstverlening (Sectie Dienen), de afdeling Pers en Communicatie en de Kanselarij. Bestuursleden van 

de DCI hebben regelmatig overlegd met het bisdom over de uitwerking van het bisdomproject “Een klop op de deur 

van de herberg”. Ze brachten daarbij vooral praktische ervaringen en behoeften uit het veld in, gevoed door de eigen 

praktijk als PCI-bestuurders. 

 

Een klop op de deur van de herberg 

De komst van vele nieuwe vluchtelingen naar Nederland afgelopen jaren zorgde voor grote problemen én voor 

hartverwarmende initiatieven om vluchtelingen in de lokale gemeenschap op te nemen. De 

vluchtelingenproblematiek is mede aanleiding geweest voor de DCI om het bisdomproject “Een klop op de deur van 

de herberg” inhoudelijk en financieel te ondersteunen. Dit project startte Kerstmis 2015 in  Tussenbeide met een 

reeks praktijkverhalen over de betrokkenheid van parochies bij de (nood)opvang van vluchtelingen. Deze reeks is tot 

en met de herfst van 2016 voortgezet. In 2016 zijn in deze reeks 9 artikelen verschenen. 

 

Projectentocht 

De DCI organiseert samen met het bisdom Rotterdam jaarlijks een projectentocht. Doel van een projectentocht is dat 

bestuursleden van PCI-en en overige diaconale vrijwilligers een kijkje in de keuken kunnen nemen bij diaconale 

projecten en diverse maatschappelijke organisaties binnen het bisdom. Ook is het een middel voor de DCI om haar 

bestedingen inzichtelijk te maken. In 2016 was de projectentocht op 11 juni in de regio Leiden rondom het thema 

“vluchtelingen”. 

 

Cursus Handwerk van de PCI 

De cursus “Handwerk van de PCI” ondersteunt en stimuleert PCI-bestuursleden. De DCI heeft een toekenning 

gedaan om de uit 2008 daterende cursus te actualiseren en op onderdelen te herzien. Daarnaast neemt de DCI de 

cursuskosten voor een aantal jaren weer voor haar rekening. 

 

 Verbeelden van eenzaamheid 

Met een toekenning voor het project “Verbeelden van eenzaamheid” onderstreepte de DCI opnieuw het belang van 

bewustwording. 

 

Nieuwe afdrachtregeling 

 

2016 was het eerste jaar, dat de nieuwe afdrachtregeling in werking was. In de oude regeling moesten PCI-en 1 

procent van hun vermogen afdragen met een minimum van 200 euro en een maximum van 5.000 euro. Deze 

regeling drukte vooral zwaar op de PCI-en met een vermogen minder dan 500.000 euro. Vanaf 1 januari 2016 

dragen alle PCI-en 0,5 procent van hun vermogen af met een minimum van 100 euro. Het maximumbedrag is 

verlaten.  

 

Voor de meeste PCI-en betekende deze nieuwe afdrachtregeling een verlichting van de lasten. Alleen de zeven PCI-

en met een vermogen boven de één miljoen euro zijn meer gaan afdragen. De totale inkomstenstroom voor de DCI 

is  ongeveer gelijk gebleven. 
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Overleg vermogende PCI-en 

 

Omdat de wijziging van de afdrachtregeling een, soms forse, verhoging van de afdracht meebrengt voor de PCI-en 

met een vermogen boven één miljoen euro, blikte de DCI bij een overleg op 7 december 2016 met deze PCI-en 

terug op de invoering van de regeling. Bij die invoering was toegezegd, dat deze PCI-en meer betrokken zouden 

worden bij de toekenning van bijdragen aan projecten in hun directe omgeving. De communicatie rond deze 

aanvragen kan nog beter, bleek uit de gezamenlijke evaluatie. Bij sommige projecten kunnen DCI en vermogende 

PCI-en gezamenlijk optrekken bij de financiering ervan. De DCI zou daarbij meer gebruik kunnen maken van de 

plaatselijke deskundigheid, maar ook zou dubbel werk kunnen worden voorkomen, als de DCI al het nodige 

voorwerk heeft verricht bij het beoordelen van een aanvraag. 

 

Solidariteit 

 

Steunfonds DCI 

Het Steunfonds DCI staat sinds enkele jaren open voor aanvragen van PCI-en die door gebrek aan financiële 

middelen geen hulp kunnen bieden aan individuen of gezinnen. Evenals in voorgaande jaren werd in 2016 maar in 

zeer beperkte mate een beroep op het Steunfonds gedaan. In september 2016 heeft de DCI via de Nieuwsbrief 

Dienen van de Pastorale Dienstverlening het Steunfonds DCI opnieuw onder de aandacht gebracht. 

 

Extra bijdrage 

PCI-en die meer kunnen afdragen dan de afdracht van een half procent van het vermogen worden van harte 

uitgenodigd hun solidariteit te tonen.  

 

Verzoeken om ondersteuning van projecten 

 

Het aantal door de DCI in behandeling genomen aanvragen is beduidend hoger dan in 2015 en 2014. De stijging zit 

met name in aanvragen voor nieuwe diaconale activiteiten die afkomstig zijn van parochies of PCI-en. Dit is 

verheugend omdat juist die aanvragen in voorgaande jaren achterbleven bij hetgeen de DCI wenselijk vindt. Zo ook 

kwamen er meer aanvragen uit niet-stedelijke gebieden dan in voorgaande jaren.  

 

Een groot deel van de aanvragers is bekend voor de DCI, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse vakantiekampen maar ook 

meerjarige projecten die per jaar worden “verlengd”.  

 

Met de ondersteuning van de blauwe zusters in Den Haag, de zusters van moeder Teresa in Rotterdam en de zusters 

van Maria Stella Matutina in Dordrecht onderstreepte de DCI het belang van de aanwezigheid van ordes en 

congregaties voor de Kerk van Rotterdam als netwerk van liefde. Zie de pagina van de DCI op de website van het 

bisdom Rotterdam (www.bisdomrotterdam.nl/dci)) voor meer details over de toekenningen. 

 

Bemiddeling 

 

De medewerker Caritas die het DCI bestuur ondersteunt heeft voor een behoorlijk aantal aanvragen kunnen 

bemiddelen bij andere partijen. De gegevens hierover vindt u dus niet terug in de DCI jaarverslagen of op de pagina 

van de DCI op de website van het bisdom Rotterdam (www.bisdomrotterdam.nl/dci). Deze makelaarsfunctie 

ontstond in 2013 en was niet voorzien bij de oprichting van de DCI. Inmiddels is het bemiddelen voor en 

coördineren van aanvragen een vast onderdeel van de werkzaamheden. Deze investering in tijd heeft zich financieel 

vertaald in geen (of soms een lagere) bijdrage door de DCI aan de steun voor bepaalde diaconale projecten, die toch 

succesvol gestart konden worden. In het verslagjaar ging het om ruim 24.000 euro.  

 

Verbindingen met de achterban 

 

De DCI heeft de volgende activiteiten ondernomen: 

• De DCI organiseert samen met het bisdom Rotterdam jaarlijks een projectentocht. In 2016 was de 

projectentocht op 11 juni in de regio Leiden rondom het thema “vluchtelingen”. 

• De DCI heeft in september 2016 twee goed bezochte vicariaatsbijeenkomsten voor PCI-en georganiseerd. 

Bij deze bijeenkomsten stonden best practices van PCI-en en de gevolgen van de nieuwe ANBI-regels voor 

PCI-en centraal. 

• Op 7 december 2016 organiseerde de DCI een bijeenkomst met de 7 PCI-besturen voor wie de invoering 

van de nieuwe afdrachtregeling een, soms forse, verhoging van de afdracht aan het bisdom had betekend. 
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Bij deze bijeenkomst werd teruggeblikt op de invoering van de afdrachtregeling. Daarnaast was er een 

presentatie van het werk van één van deze PCI-en en een inleiding over christenen en geld in het vroege 

christendom.  

• In de kring Leiduinen zijn de PCI-en op eigen verzoek nog bijeengekomen in (half)jaarlijkse 

kringbijeenkomsten. De DCI heeft daar haar werkzaamheden en bestedingen toegelicht. 

• Bij bijzondere activiteiten van het bisdom, parochies, collega-fondsen of diaconale projecten is waar 

mogelijk een afvaardiging van de DCI aanwezig geweest. 

• Na iedere DCI-vergadering wordt in de Nieuwsbrief Dienen van de Pastorale Dienstverlening van het 

bisdom Rotterdam melding gemaakt van de door de DCI gedane toekenningen, nieuws over de DCI en 

worden zo nodig onderwerpen zoals het Steunfonds extra aandacht gegeven. 

• Op de website van de DCI (www.rdci.nl) zijn periodiek de gedane toekenningen vermeld. Het bisdom 

Rotterdam heeft sinds februari 2017 een nieuwe website. Daarop staat nu ook alle informatie van de DCI 

(www.bisdomrotterdam.nl/dci). Om die reden is de eigen website www.rdci.nl opgeheven. 

• In het bisdomblad Tussenbeide en op de website van het bisdom Rotterdam (www.bisdomrotterdam.nl) is 

berichtgeving over de DCI en gesteunde projecten verschenen. 

 

Bestuurssamenstelling 2016 

 

Het DCI bestuur bestond in het verslagjaar uit: 

De heer W.A. van Erp, voorzitter 

De heer J.T.A.M. Berkhout, secretaris 

De heer G.A.L.M. Nijensteen, penningmeester  

De heer J.C.G.M. Bakker, lid 

De heer P.G.M. van der Burg, lid 

De heer J.H.M. Kroft, lid  

De heer C.A.F. de Vette, lid 

 

Het bestuur heeft op 14 november 2016 met waardering en dank afscheid genomen van de heer J. Berkhout die 

vanaf de start van de DCI zich als secretaris en tijdelijk ook als plaatsvervangend voorzitter heeft ingezet voor de 

DCI. Tot op heden is het niet gelukt om de door het aflopen van zijn laatste bestuurstermijn ontstane vacature in het 

bestuur van de DCI in te vullen. 

 

Ondersteuning van het DCI bestuur 

 

Het bestuur werd vanuit de Sectie Dienen van het bisdom Rotterdam geadviseerd door de heer J.H.M. Maasen. 

Mevrouw M.M.J. Janse-Wijsman (medewerker Caritas) stond het bestuur terzijde, vooral bij de voorbereiding van 

de vergaderingen, bij het afhandelen van ingediende verzoeken om ondersteuning en bij de uitvoering van door de 

DCI genomen besluiten. Daarnaast besteedde de medewerker Caritas tijd aan het bemiddelen voor aanvragen (en de 

voorbereiding en verantwoording hiervan) bij andere partijen en het adviseren en ondersteunen van diaconale 

projecten, diaconale sleutelfiguren en organisaties rondom het werven van fondsen, de administratie en de 

verantwoording hiervan. 

 

 

 

 

 

 


