Jaarverslag van de Dominicusgemeente over 2016
Hieronder treft u het jaarverslag van de beleidsraad van de Dominicus over het jaar 2016 aan. Voor
de goede orde wordt hier vermeld dat de verschillende werkgroepen (beheer, diaconaat, en
pastoraat) aan wie de beleidsraad een aantal bevoegdheden heeft gedelegeerd, zelfstandig verslag
hebben gedaan van hun activiteiten in 2016. Die verslagen liggen ter inzage bij de verschillende
werkgroepen.
Dit kalenderjaar is de omvang van de BR gewijzigd. De beleidsraad telt nu, ten opzichte van de
situatie in 2015, weer 6 leden. Voor wat betreft de personele samenstelling van de beleidsraad, kan
worden vermeld dat een zittend lid, zonder dat daar verkiezingen voor nodig waren, een tweede
termijn van 4 jaar is ingegaan. Een nieuw lid is toegetreden, eveneens voor een periode van 4 jaar.
Ook voor die benoeming waren geen verkiezingen nodig nu dit lid de enige kandidaat was voor de
vacante plek.
De beleidsraad vergadert in principe elke maand. Van elke vergadering is een verslag (notulen)
gemaakt dat telkens in de daaropvolgende vergadering is vastgesteld. De notulen zijn steeds aan de
werkgroepen toegestuurd en kunnen zo nodig bij de secretaris van de beleidsraad worden
opgevraagd.
Een aantal zaken dat in de beleidsraad besproken c.q. behandeld is of specifieke gebeurtenissen die
dit jaar hebben plaatsgehad, verdienen hier aparte vermelding.
In 2016 is voortgeborduurd op het eerder vastgestelde 10 punten beleidsplan. In dat kader is het
personeelsbeleid specifiek aan de orde geweest, er is binnen de BR gebrainstormd over ‘de kerk van
de toekomst’. Hoe ziet de Dominicus er over 20 jaar uit? Wat betekent dat voor het gebouw? Wat is
de verwachting voor wat betreft de inkomstenstroom zoals we die nu hebben (collectes, vaste
bijdragen, legaten etc.).
Naar aanleiding van (een van de uitkomsten van) het halfjaarlijks overleg in 2015 en mede vanwege
een groeiende behoefte binnen zowel de beleidsraad alsook het Liturgisch team, hebben in 2016
gesprekken plaatsgehad tussen de leden van de beleidsraad en het liturgisch team onder leiding van
een deskundig extern aangetrokken gespreksleider. Doel was om met elkaar in gesprek te raken over
het thema ‘leiderschap’, hoe verhouden we ons tot elkaar etc.
Ook in 2016 zijn er geen klachten binnengekomen. Wel is besloten om naar de functie van
klachtenbegeleider, een vertrouwenspersoon te benoemen.
Een belangrijk moment in 2016 was het vertrek van een van onze pastores. Haar functie is op het
moment van schrijven van dit jaarverslag nog vacant.
In 2016 is een nieuwe dirigent aangetrokken. Deze dirigent heeft o.a. de opdracht om de nieuw
vastgestelde koers van de muziek binnen de Dominicus mede vorm te geven.
In 2016 heeft de Dominicus een aanzienlijk legaat ontvangen waaraan door de erflater een specifieke
bestemming is meegegeven. Er is een werkgroep ingericht die zich specifiek bezighoudt met het
toetsen van aanvragen voor bijdragen aan dat door de erflater bestemde doel.
De samenwerking met de studentenekklesia, die in 2014 en 2015 aan de orde was, is in 2016
beëindigd.

Op eerste Kerstdag 2016 heeft wederom het Open Huis plaatsgehad. Tijdens het Open Huis staan de
deuren van de Dominicuskerk open voor eenieder. Er was volop eten en drinken. Er waren
(kinder)activiteiten, muziek en cabaret. Het Open Huis eindigde, zoals elk jaar, met een diner en
aansluitend een disco.
De opsomming hierboven is wellicht niet compleet maar geeft in ieder geval een indruk van de vele
activiteiten die binnen de Dominicusgemeente worden geïnitieerd, georganiseerd en uitgevoerd. Al
die activiteiten zouden er niet zijn zonder het niet aflatende enthousiasme en de inzet van meer dan
200 vrijwilligers.
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