VOORDRACHT VAN EEN KANDIDAAT VOOR HET LIDMAATSCHAP
OF ONTSLAG VAN EEN LID VAN EEN PCI BESTUUR PER 01-01-2019
Aan:

De Aartsbisschop van Utrecht , p/a Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland (Amersfoort) info@dkci-utrecht.nl

Deze voordracht heeft betrekking op 1):
Het bestuur van de PCI *):
*

...........................................................................................................................

Straat ):

...........................................................................................................................

Postcode en plaats *):

...........................................................................................................................

stelt voor (her) te benoemen tot lid van het bestuur:
Voorletters en naam *) 1):
*

..................................................................................................

Straat ):

...........................................................................................................................

Postcode en woonplaats *):

...........................................................................................................................

e-mail adres:

...........................................................................................................................
*

Telefoonnummer ):

(0 ................)........................................ mobiel ................................................

Geboortedatum *):

............................................................ beroep...............................................

Bestuursfunctie 1):

-

Ingangsdatum bij herbenoeming …………………………………………..

Bij vervanging of ontslag, gegevens van het aftredend bestuurslid:
Voorletters en naam 1):

.................................................................................................

Straat:

...........................................................................................................................

Postcode en woonplaats:
Bestuursfunctie

1):

...........................................................................................................................
-

Tot de voordracht voor de benoeming is besloten, handelende overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van het ‘Algemeen
Reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële caritasinstelling in de Nederlandse RK Kerkprovincie’
De (her)benoeming geldt:
a. voor een periode van ..... jaar en eindigt derhalve op ....................................................................................
b. tot de datum waarop degene in wiens plaats men treedt, zou zijn afgetreden, derhalve tot ..........................
Datum: .......................................
Namens het bestuur
van de PCI
…………………………………
…………………………………

Namens het
Parochiebestuur
……………………………
……………………………

Namens het bestuur
van de DKCI
…………………………..
……………………………

(voorzitter)
(naam en handtekening)

(pastoor)
(naam en handtekening)

(voorzitter)
(naam en handtekening)

Ondergetekende verklaart een eventuele benoeming te accepteren. Zij/hij verklaart eveneens kennis te hebben
genomen van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële caritasinstelling in de
Nederlandse RK Kerkprovincie.

Plaats: ....................................................
*

) verplicht invullen

1

Datum: .......................... Handtekening: ........................................

) verplicht aankruisen wat van toepassing is.

versie 08-11-2018

BIJLAGE
Bij formulier tot voordracht van bestuurslid PCI
Eigen verklaring in verband met de voordracht tot (her)benoeming als bestuurslid

Ondergetekende,
De heer/mevrouw………………………………………………………………………………………
Wonende:……………………………………………………………………………………………….
Straat:……………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats……………………………………………………………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………….
telefoonnummer:……………………………………………………………………………..…………
geboortedatum:………………………………………………………………………………………….
verklaart in verband met zijn/haar voordracht tot (her)benoeming als lid van het bestuur van de
PCI………………………………………………te……………………………………………………..
dat hij/zij
o

praktiserend Rooms-Katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert
die daarmee overeenstemt

o

op ………………………. (datum) kerkelijk in het huwelijk is getreden en dat dit huwelijk werd
ingezegend door ……………………………..……(naam priester/diaken)

o

in het volle bezit van zijn/haar burgerlijke rechten

o

niet gehuwd is met een bestuurslid van de PCI c.q. dat er geen sprake is van bloed- of
aanverwantschap met een bestuurslid daarvan tot in de graad van neven c.q. nichten

o

niet in loondienst is aangesteld door het bestuur van de PCI dan wel goederen en/of diensten
levert aan de PCI

o

woonachtig in de parochie (NB: indien men niet woonachtig is in de parochie kan men wel met
dispensatie worden benoemd. De reden hiervoor dient door het bestuur van de PCI
aangegeven te worden)

o

bekend is met het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële
caritasinstelling in de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie’, en daarvan kennis heeft genomen.

o

Relevante kennis en werk / bestuurservaring, specifiek met betrekking tot………….………

o

CV bijvoegen)

o

Bij herbenoeming: niet langer dan vier jaar zitting heeft gehad in het bestuur van de PCI

Ondergetekende verklaart dat ook overigens aan hem/haar geen omstandigheden bekend zijn die een
beletsel zouden kunnen vormen om door de bisschop in het bestuur van de PCI te worden benoemd.
Vermelden van eventuele nevenfuncties voor zover deze nog niet op bijgesloten CV zijn
ingevuld…………………………………………………………………………………………………….………

Aldus opgemaakt naar waarheid en ondertekend
te…………………………………………………………………….
op……………………………………………………………………
door:………………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
(handtekening)

