
 

 

 

 

Informatie over Steunfonds DCI 

voor de (I)PCI-en van het bisdom Rotterdam 

 
 
 

 
RCI Rijnmond heeft besloten om ruim € 60.000 ter beschikking te stellen voor  
(I)PCI-en van het bisdom Rotterdam die door gebrek aan financiële  
middelen geen hulp kunnen bieden aan individuen of gezinnen.  
 
Met veel genoegen is de Diocesane Caritas Instelling van het bisdom Rotterdam  
(DCI) bereid gevonden om deze gelden te beheren en het behandeltraject van de  
aanvragen voor deze gelden op zich te nemen.  
 
Per 18 juni 2012 is hiertoe een fonds op naam opgericht onder de naam  
“Steunfonds DCI”. Het Steunfonds DCI ressorteert onder de DCI.  
 
De doelstelling  van het Steunfonds DCI is om financiële steun te bieden aan  
(I)PCI-en die door gebrek aan financiële middelen geen hulp kunnen bieden aan  
individuen of gezinnen (voor zover dit als taak voortvloeit uit de doelstelling van de  
(I)PCI-en).  
 
De DCI beheert daartoe de gelden van het Steunfonds DCI en zorgt voor de  
behandeling van de aanvragen die bij het Steunfonds worden gedaan.  
 
Het Steunfonds DCI zal eerst aan de noodlijdende (I)PCI gelden uitkeren nadat  
(eventueel door tussenkomst van de DCI) deze (I)PCI ten minste één andere  
(draagkrachtige) (I)PCI uit de regio voor steun heeft  benaderd; dit ter beoordeling  
en goedkeuring van  de DCI. Waar nodig zal de medewerker Caritas van de DCI  
hierbij behulpzaam zijn. 
 
Bijgevoegd de procedure voor aanvragen het Steunfonds DCI 
 
 
Rotterdam, 18 juni 2012 
 
Het bestuur van de DCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Aanvraagprocedure Steunfonds DCI: 
 
 
 
 
 

Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de DCI: 
bij voorkeur per e-mail dci@bisdomrotterdam.nl  
 
of per post: 
DCI 
Kon. Emmaplein 3 
3016 AA Rotterdam 
 
In de aanvraag staat in ieder geval: 

1. Een korte beschrijving van de hulpvraag waarvoor een financiële bijdrage 
wordt gevraagd. 

2. Een positief besluit van het (I)PCI-bestuur, dat deze hulpvraag zou zijn 
toegekend als men voldoende financiën had. 

3. Een overzicht van de lopende uitgaven en inkomsten van de (I)PCI van het 
betreffende jaar. 

4. Is voor financiering van de hulpvraag ook een beroep gedaan op (I)PCI-en 
uit de regio  en zo ja, hoeveel dragen zij bij? 

 
Na ontvangst van een aanvraag zal de medewerker Caritas deze voor ontvangst  
bevestigen en zo nodig aanvullende informatie vragen. Waar nodig zal de  
medewerker Caritas behulpzaam zijn bij het benaderen van (I)PCI-en uit de regio  
voor steun (zie hiervoor onder punt 4). 
 
Als de aanvraag compleet is legt de medewerker Caritas deze voor aan de DCI. Het  
bestuur besluit over toekenning en laat dit schriftelijk aan de aanvrager weten.  De  
DCI streeft er naar om aanvragen op korte termijn te behandelen.  
 
In geval van tijdnood (gelet op het karakter van de hulpvraag) kan de DCI  
besluiten om tot voorfinanciering van de aanvraag over te gaan in afwachting van  
de uitkomst van het beroep op de (I)PCI-en uit de regio. 
 
Per aanvraag zal niet meer dan € 5.000 worden uitgekeerd (indien en zolang het  
Steunfonds DCI voldoende middelen heeft).  
 
Aan de uitkering kunnen voorwaarden gesteld worden. 
 
 
Rotterdam, 18 juni 2012 
 
Het bestuur van de DCI 
 


