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Heilige Lebuinus Parochie Zuidwest Salland                                  20 mei 2015 

 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de parochiële beheer- 

en coördinatiegroepen belast met: 

- de pastorale zorg (PCG) 

- het beheer van onroerende goederen en inventarissen (BOG) 

- de administratie en het budgetbeheer (BAB) 

Taken: 

- van de PCG (pastorale coördinatiegroep) waaronder:  
= catechese 

= JP en Rock Solid 

= liturgie 

= scholen 

= oecumene 

= diaconie 

= bezoekgroepen 

= pelgrimeren 

= sacramentsvoorbereiding 

= avondwake 

= KKC 

= gemeenschapsopbouw 

= koren 

= kerkvervoer 

= vrijwilligers M en O 

- van de BOG (beheergroep onroerend goed) waaronder: 

= coördinatie beheer onroerende goederen 

= coördinatie van alle zaken betreffende dagelijks- en meerjaren onderhoud van alle   

   gebouwen en inventarissen van de parochie.  

= openstelling gebouwen 

= schoonhouden van de gebouwen 

= beheer van parochie brede contracten met leveranciers en onderhoudsfirma’s (alsmede   

   inschrijving en aanbesteding daarvan) 

 = (laten) opstellen van meerjaren onderhoudsplannen voor alle gebouwen in eigendom van 

    de parochie 

 = het opstellen van een financiële vertaling van het dagelijks- en meerjaren onderhoud 

 = (laten) initiëren, controleren en toezicht uitoefenen op onderhoudswerkzaamheden 

= subsidies t.a.v. bijvoorbeeld restauraties van gebouwen, in overleg met penningmeester 

= tuinonderhoud 

= inventarissen 

= vrijwilligers M en O 

- van de BAB (beheergroep administratie en budgetten) waaronder:  

= kerkbalans 

= ledenadministratie 
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= archivering 

= lokaal secretariaat 

= logistiek van ’t Zout 

= kasstromen 

= administratieve organisatie en interne controle AO/IC 

= vrijwilligers M en O  

  

De taken van de coördinatoren van de vijf geloofscentra en het TBH zijn van bovenstaande 

taken af te leiden. 

 

 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de parochiële beheer- en 

coördinatiegroepen én de coördinatoren: 

De parochiële beheer- en coördinatiegroepen (BOG, BAB en PCG) werken onder mandaat 

van het parochiebestuur respectievelijk het pastoraal team. De groepen zijn dan ook 

verantwoording schuldig aan het PB respectievelijk het PT. 

De coördinatoren binnen de geloofscentra (en TBH) die tevens deel uitmaken van de 

bovengenoemde parochiële beheer- en coördinatiegroepen kunnen taken (zoals hierboven 

vermeld) onder-mandateren aan werkgroepen per geloofscentrum. De coördinatoren zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de onder-gemandateerde taken. 

De drie coördinatoren per geloofscentrum en het TBH hebben periodiek informeel overleg 

over de afstemming van activiteiten. Dit op basis van ieders eigen verantwoordelijkheid. 

De parochiële werkgroep “Begraafplaatsen” en de “Kernredactie” worden rechtstreeks 

aangestuurd van uit het PB. De adviesgroep “maatschappelijk  relevante onderwerpen” 

adviseert direct aan het PT. 

Het Parochiebestuur zal via de parochiële beheergroep “administratie en budgetbeheer” op 

basis van een begroting een budget per geloofscentrum verstrekken voor de pastorale 

taken, de administratie, het beheer van gebouwen, inventarissen  ed. 

De coördinatoren binnen de afzonderlijke geloofscentra en het TBH (coördinator is dus 

tevens lid van de parochiële beheer- respectievelijk coördinatiegroep) zullen de besteding 

van het budget moeten verantwoorden aan het PB. Indien er bestedingen zijn die afwijken 

van de onderdelen van het budget zal vooraf goedkeuring worden gevraagd aan het PB. 

Uiteindelijk vallen alle gemandateerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden onder de 

eindverantwoordelijkheid van het Parochiebestuur of Pastoraal Team. 

 

 


