
   Hoofdlijnen van het Beleidsplan:   

   

1. Inleiding   

   

Sinds januari 2013 bestaat er een werkgroep Theresiagemeenschap bestaande uit een aantal 

parochianen van de Theresiagemeenschap.   

De leden zijn betrokken bij de Theresiakerk en/of bij de parochie HH Jacobus en Johannes. De 

werkgroep heeft tot doel de mensen welke betrokken zijn bij de Theresia „bijeen te houden”, 

als een levendig en actief deel van de parochie.   

De werkgroep heeft na lang beraad besloten de stap te zetten tot het oprichten van een eigen 

werkgroep omdat de geloofsbeleving van een groep mensen geen gestalte kan krijgen in het 

huidige parochieverband.    

De richtlijnen van het bisdom laten dit niet toe.  

Op 7 januari 2016 is de vereniging Theresiagemeenschap opgericht.  

   

In het plan zijn opgenomen:  -  

 organisatiestructuur;   

- huidige situatie;   

- beleid;   

- strategie;   

- begroting   

   

2. Procedure beleidsplan   

   

Allereerst wordt er een conceptplan gemaakt dat voorgelegd dient te worden aan de leden 

waarna wijzigingen kunnen worden opgenomen en het in stemming kan worden gebracht.   

   

3 Organisatie   

 

1. De werkgroep wordt gevormd door de leden en bestuurd door een door de leden gekozen 

bestuur.   

2. Het bestuur van de werkgroep geeft vorm aan het beleid door het initiëren en faciliteren 

van vieringen, activiteiten en samenkomsten.    

   

4. Beleid en strategie   

   

De werkgroep heeft ten doel het levend houden van de banden die zijn ontstaan tussen 

parochianen van de voormalige Theresiaparochie te Borne.    



Daartoe wil de werkgroep als geloofsgemeenschap met nieuw elan werken aan de vormgeving 

van een eigentijdse invulling van ons geloof en met eenieder die affiniteit heeft met de 

spiritualiteit van de Theresiagemeenschap Borne.   

   

3. De werkgroep tracht dit doel onder meer te bereiken door:    

 het organiseren van vieringen, activiteiten en samenkomsten;   

 het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de vereniging; 

 het zo nodig exploiteren en beheren van een gemeenschappelijke ruimte;  

 het organiseren van een leerhuis (catechese); 

 het ontwikkelen van een plan voor diaconaal werk; 

 het ontwikkelen van activiteiten voor scholen, ouders en kinderen; 

 het gebruik maken van eigentijdse communicatiemiddelen; 

 het zo nodig huren en beheren van een gemeenschappelijke ruimte; 

 het zo nodig exploiteren van een gemeenschappelijke ruimte; 

 het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel;  

 het werven van middelen om deze doelstellingen te kunnen realiseren  

 

 De werkgroep heeft een katholieke achtergrond met een oecumenische spiritualiteit.   

   

6. Begroting   

   

De begroting voor 2016 zal bestaan uit inkomsten uit contributie en giften en uitgaven ter 

facilitering van de doelstellingen.    

Het beheer van het vermogen berust bij het bestuur en de praktische uitvoering van het 

vermogensbeheer bij de penningmeester, onder goedkeuring van de leden.   
 

Inkomsten      Uitgaven 

Collectes   600     Huur van de ruimte 600 

Giften    500     Koffie, Drukwerk 100 

        Diversen    50 

Totaal  1100     Totaal   750 

   

Bestuurssamenstelling:   

   

Voorzitter  : Hr Harry Baartman  (per 7-1-2016) 

Secretaris  : Mevr Anneke van Heek (per 7-1-2016) 

Penningmeester : Hr Wim Menheere  (per 7-1-2016) 

   



Beloningsbeleid   

   

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij kunnen slechts een 

onkostenvergoeding vragen voor kosten die zij voor hun functie hebben moeten uitgeven.    

    

 


