
FORMULIER VOOR VERZOEK TOT VOORDRACHT OF ONTSLAG VAN KANDIDATEN VOOR HET BESTUUR 

VAN EEN CARITAS INSTELLING IN HET BISDOM VAN ’S-HERTOGENBOSCH 
 
Het bestuur van de PCI:  __________________________________________________  

te   __________________________________________________ 

straat + postcode:  __________________________________________________ 

 

□ verzoekt om ontslag per:  _____________________________________________   van: 

 Naam:  _____________________________________________ M / V 

 Straat:  __________________________________________________ 

 Postcode en plaats:  __________________________________________________ 

 Bestuursfunctie: □ voorzitter □ secretaris 
  □ penningmeester □ lid 
 
□ stelt na overleg met het bestuur  
 van de parochie    __________________________________________________ 

  

 voor te  □ benoemen □ herbenoemen 

 tot lid van het caritas-bestuur: 
 
 Naam, voorletters:  _____________________________________________ M / V 

 Straat:  __________________________________________________ 

 Postcode en plaats:  __________________________________________________ 

 Telefoonnummer:  __________________________________________________ 

 E-mail:  __________________________________________________ 

 Geboortedatum  __________________________________________________ 

 Beroep:  __________________________________________________ 

  □ ongehuwd           □  kerkelijk Gehuwd           □  weduw(e)(naar) 

 
 Bijzonderheden:  __________________________________________________ 
 
 Kandidaat woont in de parochie: □ ja  

  □ nee, in de parochie___________________________________ 
 
 Bestuursfunctie: □ voorzitter □ secretaris 

 □ penningmeester □ lid 
 
 Kandidaat is geschikt voor deze functie, omdat:  

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

 

 De (her)benoeming geldt met ingang van:______________________________________________ 
 



 
Overeenkomstig het Algemeen Reglement voor het bestuur van een PCI  van de R.K. Kerk in 
Nederland wordt met medeweten en instemming van de kandidaat voldaan aan art. 4.2 en 5.a –d 
 
Artikel 4.2: 
Als bestuursleden zijn benoembaar katholieken, die uitmunten door een vast geloof, een 
rechtschapen levenswandel en een wijs oordeel. 
 
Artikel 5: 
Als lid van het PCI-bestuur kunnen niet worden benoemd: 
a. Zij, die niet in de parochie(s) woonachtig zijn, tenzij de Bisschop om reden van algemeen belang 

hiervan ontheffing verleent; 
b. Zij, die niet in het volle bezit van hun burgerlijke rechten zijn; 
c. Echtgenoten, bloedverwanten en aanverwanten van een lid van het bestuur tot en met de graad 

van bloedverwantschap tussen neven, c.q. nichten. 
d. Zij, die door het bestuur in loondienst zijn aangesteld en zij, die leveringen van goederen en 

betaalde diensten ten behoeve van de caritasinstelling verrichten. 
 
 

 
 
Ondertekening: datum:  ___________________________________________ 
 
 naam voorzitter: ___________________________________________ 
 handtekening 
 
 
 naam secretaris:  ___________________________________________ 
 handtekening 
 
 
 
Voor akkoord:      naam pastoor:                   ___________________________________________  
                           handtekening 
 
 
 
 
Legitimatie 
Zoals in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk en verplicht bij het aanmelden van bestuursleden, 
dient ook het verzoek tot eerste benoeming te worden vergezeld van een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs van de te benoemen kandidaat. 
 
 

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) 
Voor de penningmeester is een VOG vereist. 
 


