Parochie De Twaalf Apostelen PB 96/14-02-18
1.1 Wijnand opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
Hans leest een overweging voor, uit de H. Eligiusparochie/Schinveld, getiteld “over onze
schaduw heen stappen”
1.2 Vaststelling agenda van 14 jan., toevoeging van punt 2.13: project Marieke
1.3 Notulen en besluitenlijst van 17 jan. jl.;.
Notulen en besluitenlijst wordt vastgesteld, actielijst aangepast.
1.4 Inkomende- en uitgaande post; t.k.g.
2. Parochie
2.1/2. Martin deelt mee dat de sollicitatiecommissie een gesprek heeft gehad met 3
geselecteerde kandidaten voor mogelijke vervanging van Annemarie alsmede voor Wil.
Vervolgens zal Martin de keuze-uitslag van de sollicitatiecie. aan het bisdom voorleggen.
- Opgemerkt wordt dat er binnen De Twaalf Apostelenparochie met eventuele hulpvragen
omtrent tijdelijke huisvesting zorgvuldig, maar ook voorzichtig zal worden omgegaan
- 2.3 Op 24 jan. jl. heeft de CR Ant. A./Wijchen de resultaten van het project vitaliteit in de
geloofsgemeenschap Ant. A/Wijchen 2017 en het werkplan 2018 met de slogan “voortgaan
en verbeteren in geloofsgemeenschap Ant. A/Wijchen” aan het pastoresteam en PB
gepresenteerd. De CR Ant. A/Wijchen zal in de apostelvergadering van sept. 2018 het
project aan de orde stellen. Vooraf wordt er met de CR van de overige
geloofsgemeenschappen uit Wijchen contact gelegd. Vanuit het bestuur wordt opgemerkt
dat het wenselijk zou zijn wanneer er in een volgende bijeenkomst inzake het vitaliteitplan
met het pastoresteam en PB er gelegenheid wordt geboden om mee te kunnen discussiëren.
2.4 In de a.s. apostelvergadering van 23 april a.s. heeft Donny Merx, BHV-er en lid van de
Arbo commissie aangeboden om een korte, gerichte BHV instructie te willen verzorgen.
2.5 Vanwege het feit dat de procedure vervanging bestuursleden in gang wordt gezet, zal
Pierre de profielschetsen van de vicevoorzitter en secretaris doorsturen aan de CR en
vervolgens wordt hierover bericht middels de website, Wegwijs en Apostelbode.
2.6/7 Vanuit de ledenadministratie heeft Ton Wiebe een overzicht leeftijdsopbouw
parochianen en een overzicht van verzorgde sacramenten over de periode 2011 t/m 2017
opgesteld. Wat dat laatste overzicht betreft merkt het bestuur op dat het aantal uitvaarten in
2017 weer hoger was en er geen voortdurende, dalende lijn te zien is.
2.8 Het PB stemt ermee in dat een werkgroep van Ant. A/Wijchen, die zich o.m. bezig hield
met catechetische zaken (groep Anton Clerx), kosteloos een afscheid samenzijn kan
organiseren in het PC.
2.9 Het bestuur wacht de reactie van de CR van Paschalis af inzake een verzoek tot
gebruikmaking van de ruimte in/bij de kerk.
2.10 Informatie vanuit het bisdom over de opzet en invoering van maatregelen in de kader van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt t.k.g. aangenomen.
2.11 Het is aan PB leden om zich individueel aan te melden voor de netwerkbijeenkomst op
13 mrt. a.s. in Helvoirt met als thema: “Talenten”
2.12 Vanwege het feit dat er op 20 mrt a.s. in Veldhoven een automatiseringsbijeenkomst
plaatsvindt m.b.t. de overgang/introductie van DocBase en Exact Online alsmede de “mijn
RKK app” heeft Liza betrokkenen benaderd. Alle vrijwilligers van zowel de financiële-,
leden- als begraafplaatsadministratie zijn bereid deel te nemen aan de bijeenkomst. Daarnaast
gaan Liza, Pierre en Wijnand erheen. Liza zal de aanmelding verzorgen.
2.13 Marieke heeft een beleidsplan voor het jeugd- en jongerenproject met verantwoording in
cijfers, alsmede een werkverdeling per doelgroep opgesteld. Vervolgens dient er voor medio
maart a.s. een verlengingsaanvraag voor dit project bij het bisdom te worden ingediend.
Martin en Herman zullen hiervoor zorgdragen.
3. Financiën
3.1/4.2/4.5 Begrotingen gebouwen 2018/ niet bouwkundige zaken.
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- Herman vraagt om toestemming voor een overschrijdingsbedrag van € 2.723,- van de
SIM/Niftrik betreffende lei- en loodgieter werkzaamheden aan het dak van de Damianuskerk.
- I.t.t. eerdere berichtgeving (PB 95, 3.1) bedragen de herbeplantingskosten voor de PC tuin
geen € 2000,- maar ca. € 1200,-.
- Kosten voor buitenverlichting in Balgoij van ruim € 900,- blijft in de ogen van het PB aan de
hoge kant, ondanks ’t argument dat de aanleg van de buitenleidingen over een grote afstand
dient te worden gerealiseerd.
- De tuingroep PC heeft extra gereedschap aangeschaft.
Er is een afspraak gemaakt met tuinbedrijf de Meulenhof en de groep onder begeleiding van
Jan v.d. Zande om een deel van de werkzaamheden op het kerkhof van Ant. Abt Wijchen te
gaan verrichten. Werkzaamheden worden o.m. verricht door mensen uit Syrië. Gesprek heeft
geresulteerd in een aangepast onderhoudsplan van De Meulenhof met nagenoeg gehalveerde
kosten. Er zal met de groep van Jan v. d. Zande nog bekeken worden of zij de wegvallende
werkzaamheden inderdaad allemaal kunnen overnemen.
- Kosten voor 2 tafels bij Ant. A/Overasselt bedragen € 250,-(eerder was sprake van € 1000,-).
Prijs voor aanschaf 2 heggenscharen ruim € 1100,-.
Het bestuur gaat akkoord met bovenstaande verzoeken.
3.2. Goedkeuring van het bisdom inzake aanvaarding erfenis (PB 9, 3.3). Afhandeling bij de
notaris kan plaatsvinden.
3.3/4.3/4.7
- De premienota van Donatus voor brand,-, inbraak- en stormverzekering over de periode 0101-2018 t/m 01-01-2019 laat een aanzienlijke verhoging zien.
De afspraak met Donatus (PB 82, 3.1) versus ontwikkelingen van Claeren risicobeheersers,
blijft Hans volgen.
- De door inbraak beschadigde archiefkasten in het PC worden niet vergoed door de
verzekering. Goedkeuring PB voor aanschaf nieuwe archiefkasten.
- Recente stormschade op de kerkhoven van Alverna en Balgoij en mogelijk volgen er nog
meer meldingen, worden doorgegeven aan Donatus.
3.4 Liza vraagt om opheldering inzake de begrotingsaanvraag 2018 van € 300,- voor SDG
voor muzikale begeleiding, alsmede om de vergoedingsaanvraag via de CR voor Ilja als
musicus/dirigent.
3.5 De resultaten Actie Kerkbalans januari 2018 zijn hoger t.o.v. jan. 2017.
3.6 Aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting inzake leningen/Hernen heeft Pierre een
correctie op de tenaamstelling en adressering doorgegeven.
4. Gebouwen en begraafplaatsen
4.1 De opdrachtakte, m.b.t. ontwikkeling van herbestemming plannen voor de kerken in
Batenburg en Heumen, met dhr. Vos van makelaarskantoor Brabant b.v. uit Eindhoven, wordt
door de bestuur bevoegden getekend.
4.4 De opdracht voor instandhoudingwerkzaamheden Calvarieberg Batenburg van dhr. T. de
Groot, adviseur afd. bouwzaken van het bisdom, waaraan bijgevoegd de stukken van de
gemeente, kan eveneens door bestuur bevoegden worden getekend.
4.3 De samenwerkingsovereenkomst overdracht grafzerken met de Stichting Balgoy Beter
Bekend gaat vandaag de deur uit waarin tevens onzerzijds een definitieve tijdslimiet wordt
gesteld om tot een afronding te komen.
5. Communicatie. Berichten voor de Apostelbode:
- Artikel over containergebruik begraafplaats Ant. A/Wijchen
- Actie Kerkbalans met voorlopige cijfers over 2017
6. Mededelingen/rondvraag.
- Financieel jaaroverzicht 2017 Triodosbank; t.k.g.
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- Vanwege het feit dat Adelheid al enige tijd om gezondheidsredenen is uitgevallen, zal Liza
i.s.m. Aloys Henry v.d. Burgt vragen om berichten op de website te plaatsen.
- Agenderen voor de volgende PB bijeenkomst de apostelvergadering van 23 april a.s. bij
Paschalis. (cf. afspraak zal Donny Merx vanuit BHV/Arbo toelichten hoe te handelen bij
incidenten/calamiteiten).
- Vanwege het feit dat het bisdom attendeert op onderzoek naar asbest op daken, zal Herman
in de volgende PB vergadering met een voorstel komen.
- Herman zegt een gemeentebijeenkomst bij te wonen waarbij mogelijkheden voor plaatsing
van het Mariareliëf aan de orde komen.
- Hans zal met Jos meldingen vanuit de berichten Inbox van de belastingdienst e.e.a.
natrekken; zijn ze voor onze parochie bestemd en zo ja hoe te openen.
- Agendapunten voor vergadering van 21 mrt. a.s. voor 16 mrt. in te dienen door PB leden.

Actielijst
Besluitenlijst
PB 96 1

Kosteloos afscheidsbijeenkomst werkgroep in PC

2

Aanschaf nieuwe archiefkasten in PC vanwege inbraak
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Vaststelling mutaties inzake begroting 2018 gebouwen en niet bouwkundige zaken
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Ondertekening contracten:
a) Dhr. E. Vos van makelaarskantoor Brabant b.v. m.b.t. herbestemming kerken
b) Bisdom voor instandhoudingwerkzaamheden. Calvarieberg/Batenburg.
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