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Beheer Don Boscoparochie 

 

Overzicht 

 

 

 

 

 

 

De Don Boscoparochie wordt gedragen door vrijwilligers en de werking wordt ondersteund 

door enkele werknemers: 

Werknemers vzw Zennedal-Ommekaar 

• De klusjesman 

• De administratieve en logistieke verantwoordelijke 

• De parochiecoördinator/centrumverantwoordelijke 

• De coordinator Ommekaar 

Werknemers Kerkraad 

• De kosters 

• De poetshulp 
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 Parochieploeg (“Ploeg”)  

Doel Collegiaal orgaan van de parochie dat beleid voert voor het geheel van de 

parochiewerking volgens de statuten van de Ploeg (‘Opdrachten en werking 

van de parochiale ploeg vandaag’ Herziene statuten Mechelen 2007). 

Samenstelling De Ploeg heeft maximum 8 leden:  

• 5 verkozen leden, voorgedragen door de parochieraad (waarbij gestreefd 

wordt naar een evenwichtige verdeling in gender en leeftijd) en 

aangesteld door de raad van bestuur, voor een mandaat van 5 jaar. De 

voorzitter, verkozen uit de Ploegleden, heeft een mandaat van 3 jaar. 

indien een verkozen Ploeglid “teamcoördinator” wordt, zal deze de Ploeg 

verlaten na aanstelling van een opvolger. 

• 3 permanente leden:  

✓ de parochiecoördinator/centrumverantwoordelijke (CV) - aangesteld 

door de Ploeg  

✓ de parochieverantwoordelijke (PV), aangesteld door de bisschop, een 

parochiale contactpersoon met het bisdom - voorgedragen door de 

Ploeg en aangesteld door de bisschop (de PV is ook lid van de 

Kerkraad) 

✓ de (federatie) pastoor - aangesteld door bisschop. 

Aanwezigen • Alle Ploegleden 

• Bijkomende personen die door de Ploeg nodig geacht worden  

Vergaderingen • 2 maal per maand of meer indien nodig 

• Agenda, leiding, verslaggeving in beurtrol 

• Beslissingen worden genomen bij meerderheid van de Ploegleden 

• Ploegleden persoonlijk betrokken bij een onderwerp, nemen niet deel aan 

de discussie en verlaten de vergadering 

Agenda  • De coördinator stelt de agenda op 

• Elk Ploeglid kan agendapunten aanbrengen 

Ondersteuning 

en middelen 

De Ploeg delegeert de dagelijkse (dringende) beslissingen aan de CV (of 

vervanger indien onbereikbaar) met terugkoppeling naar de Ploeg en de 

Parochieraad achteraf.  

De Ploeg heeft 7 grote Werkgroepen (WG) opgericht om mee te helpen de 

zorg voor de gehele gemeenschap te dragen (waarbij PV altijd kan aanwezig 

zijn): 

• Liturgie 

• Catechese 

• Dienst aan de Wereld (DAW) 

• Relatie 

• Dromen 

• Jeugdlokalen 

• Zalen 

De meeste Werkgroepen hebben coördinatoren. De andere teams of 

werkingen worden rechtstreeks vanuit de Ploeg via de CV aangestuurd: 

• Parochiedagen  

• Bezield verband 

• Fonds Vergoedingen aan Personen (FVAP) 

• Derde Arbeid Circuit (DACer)  
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• Coördinatie van de verschillende teams 

• Communicatie via de kerk 

• Deelname Federatieploeg, Dekenale Ploeg en vicariale initiatieven 

• Personeelsbeheer 

• … 

De CV zorgt er voor dat elke Werkgroep coördinator (indien hij/zij nog geen 

lid van de Parochieraad is) minstens één keer per jaar aanwezig is op een 

ploegvergadering of op een Parochieraad en zeker op de vergaderingen waar 

onderwerpen staan waar de werkgroep coördinator voor bevoegd is. 

Haar/zijn werk wordt daar besproken. 

 

 

 



 4 

Raad der Wijzen  

Doel Adviesorgaan van de Ploeg. Indien de Ploeg in de onmogelijkheid verkeert 

om zijn taken uit te voeren, kan de Raad der Wijzen aangezocht worden om 

tijdelijk de taken van de Ploeg over te nemen. 

Samenstelling Ploegleden van vroeger en nu 

Vergaderingen Op vraag van een Ploeglid 
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Kerkraad 

Doel Orgaan dat de materiele middelen beheert die nodig voor de uitoefening van 

de eredienst (de kerk, de pastorie en het archief van de kerk). De Kerkraad 

is geen eredienstorganisator en heeft geen sociale of pastorale opdracht (cfr. 

Vademecum). 

Samenstelling De Kerkraad heeft 7 leden:  

• 5 verkozen leden 

• de Parochieverantwoordelijke  

• een Ploeglid (als brugfiguur tussen Kerkraad en Ploeg) 

Aanwezigen • Alle Kerkraadsleden 

• Bijkomende personen die door de Kerkraad nodig geacht worden  

Vergaderingen • Minstens 4 maal per jaar 

Agenda  • De voorzitter stelt de agenda op 

• Elk Kerkraadslid kan agendapunten aanbrengen 
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Parochieraad (de “Raad”)  

Doel Adviesorgaan van de Ploeg, die de visie van de gehele gemeenschap 

vertegenwoordigt (de Ploeg en de Raad kunnen het kerkpubliek 

raadplegen). Het evalueert de werking van de parochie, boort nieuwe 

terreinen aan, en zorgt voor de wisselwerking met de Ploeg. 

De Raad heeft een bureau opgericht dat de vergaderingen voorbereidt en 

verslaggeving doorstuurt.  

Samenstelling De Raad heeft een twintigtal leden: 

• 14 (7 mannen en 7 vrouwen) voorgedragen leden aangesteld door de 

parochianen. Om de 4 jaar zijn er verkiezingen  

• de 7 Werkgroep coördinatoren (of zijn/haar vertegenwoordiger) 

• de parochiale verenigingen kunnen ook een lid voordragen 

De Raad stelt een voorzitter en ondervoorzitter of een andere vorm van 

coördinatie aan1. 

Het bureau heeft 3 leden, verkozen uit de verkozen leden van de Raad: 

• de voorzitter  

• de ondervoorzitter  

• de parochiecoördinator/centrumverantwoordelijke (CV) 

Aanwezigen • Alle Raadsleden 

• Secretaris (geen Raadslid) 

• de CV (of een afgevaardigd Ploeglid) 

• Ploeglid (beurtrol) 

• Bijkomende personen die door de Raad nodig geacht worden  

Een Werkgroep coördinator kan dat deel van de Raad waar hij/zij de agenda 

van bepaalt met de CV voorbereiden en evalueren, en punten (rechtstreeks 

of via de CV) doorspelen naar de Ploeg of naar het bureau van de Raad. 

Vergaderingen • 8 maal per jaar 

Agenda • De voorzitter stelt de agenda op 

• Elk Raadslid kan agendapunten aanbrengen 

  

 
 

 

 
1 Op de Parochieraad van september 2021 is beslist om te werken met een roterend voorzittersduo voor telkens 4 

maanden dat in september 2022 is gewijzigd naar een voorzitterstrio voor telkens 6 maanden 
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Werkgroepen  

Doel Werken in overleg met de Ploeg en de Parochieraad en krijgen input van de 

Ploeg via de parochiecoördinator/centrumverantwoordelijke (CV) of diens 

afgevaardigde. 

Elke nieuwe werking wordt voorgesteld aan de Ploeg/Parochieraad en wordt 

na bevestiging (of bijsturing) van de Ploeg/Parochieraad een levend deel 

van de Don Boscogemeenschap. 

Elke Werkgroep coördinator zorgt bij elke actie of werking voor een korte 

communicatietekst voor de gehele Don Boscogemeenschap, 3 weken voor 

datum (parochieblad en website). 

Samenstelling • Werkgroep coördinator voorgedragen door het team en aangesteld door 

de Ploeg, voor een mandaat van minimum 3 jaar (inclusief een in- en 

een uitloopjaar) 

• Aangezochte leden  

Vergaderingen • Zelf te bepalen 

Agenda • De Werkgroep coördinator stelt de agenda op 

• Elk lid kan agendapunten aanbrengen 

Verantwoordelijk

heden 

Jeugdlokalen 

Zennedal, Klein Zennedal in samenwerking met CJT (www.cjt.be ) 

Zalen 

Uitbating benedenzalen en bovenzalen 

Dromen 

Midzomer, Geschreven Stilte, Visiedagen1, Parochiedagen1, Denktank, 

Bezield Verband1 

Catechese (verkondigen) 

• Kindercatechese2: achtjarigen, Groeizegen  

• Jongerencatechese1: vormselgroepen 

• Volwassenencatechese: doopselpastoraal1, Bijbelgroep, In Petto, 

vorming 

Bijhorende sacramenten: Doopsel, Communie- Groeizegen en Vormsel. 

Bijhorende vieringen: Doopselzondag (doopdruppels), Nevenvieringen 

(achtjarigen), Kruisoplegging en Hernieuwen 

van de doopbeloften (Groeizegen), Naamopgave 

Vormsel (vormselgroepen), Vormsel, 

catechesevieringen. 

Liturgie 

Vieren op zondag, koor, voorgangerswissel, voorgangers, predikanten, 

lectoren, jonggezinde vieringen, liturgische werkgroepen, Bijbelgroep, 

barmomenten, vormingsinitiatieven, liturgische ruimte, bloemschikkers, 

themavieringen, blanco vieringen, liturgieruimte, liturgie archief, 

zoldervieringen, babysit, kinder(neven)vieringen, muziekbedienaars, 

beeldliturgie (beamer), symbolische constructies in de liturgie, intenties, 

 
2 Bredere werking dan enkel de Don Boscogemeenschap 

http://www.cjt.be/
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verjaardagkalender, preekdoos, kerk kuisploeg, Rouwverwerking, 

Gedenkmomenten, Gedenkweide 

Bijhorend sacrament: eucharistie  

Bijhorende vieringen: zondag samenkomsten uitvaartliturgie en 

gedachtenismomenten, Allerheiligen - Allerzielen 

Relatie (verbinden) 

Permanentie onthaalcentrum met secretariaat31, relatiedagen1, vorming, 

Klimop, WWW 

Bijhorend sacrament: huwelijk  

Bijhorende viering: zegening van een nieuwe relatie 

DAW (Dienst aan de Wereld) (dienen)  

• Sociale werken 

• Buurthuis Ommekaar, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Solidaire 

Maaltijd, 11.11.11, en alle solidariteitsacties (Damiaanactie, 

Vredeseilanden, Missio, enz.) 

• Bewegingen 

• Femma, Katholieke Werklieden Bond (KWB)1, Chiro Oika-Sabbath-

Sabboika1, Okra1 

• Ziekenzorg 

Bijhorend sacrament: Ziekenzalving  
 

 

Elke Werkgroep coördinator en zijn/haar teamleden kunnen door de CV te 

allen tijde uitgenodigd worden voor een “Coördinatievergadering” binnen 

hun werking of voor de coördinatie van hun werking binnen het geheel van 

de Don Boscogemeenschap. Dit gebeurt normaal gezien op de Parochieraad 

maar kan ook daarbuiten, met terugkoppeling naar de CV. 

 

 

 

 1 Bredere werking dan enkel de Don Boscogemeenschap 
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Beheer Gebouwen 

Doel Beheer vzw VPW Dekenaat Halle (Beheer van Het Tijdelijke) 

Reglement van inwendige orde van de VPW:  

Art 7 §2: “Het komt de parochieploeg en/of pastoor toe de pastorale 

doelstellingen te bepalen evenals de implicaties van de verwezenlijking 

ervan wat betreft de toewijzing van goederen en de vereiste financiële 

middelen.” 

Art 3 §4: “De vereniging moet dan ook ten dienste staan van de afdeling 

die ze samenstellen.” 

Art 2: “De vereniging heeft als dusdanig geen directe opdracht of roeping 

van pastorale aard.” 

Onroerende goederen  

• Alsembergsesteenweg 130, 1501 Buizingen: beheer en gebruikers 

pastorie, boven, benedenzalen en Zennedal (CJT) en omgeving 

(Zennewei), kerkgebouw en kerkomgeving (parking en tuin). 

Langlopende en tijdelijke projecten. Werken. 

• Hoogveld 1, 1501 Buizingen: beheer en gebruikers. Werken. 

 

Samenstelling • Mensen betrokken bij de infrastructuur van de vzw 

• Centrumverantwoordelijke 

Vergaderingen • Drie maal per jaar 

Agenda • De CV stelt de agenda op 

• Elk lid kan agendapunten aanbrengen 
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Financiën 

Doel Beheer financiën: betalingen, boekhouding, vzw VPW Dekenaat Halle Don 

Bosco, vzw Zennedal-Ommekaar, beheer subsidiedossiers (Vlaamse 

Overheid en Jeugdraad Halle).  

Samenstelling Mensen betrokken bij de boekhouding 

Vergaderingen Ad hoc 

  

  


