Openbare gegevens in verband met ANBI-status
Naam
Stichting De Pietersberg
Fiscaal nummer
0029 26 453
Contactgegevens
Bezoek- en postadres:
Pietersbergseweg 19
6862 BT Oosterbeek
Telefoon:
026 334 22 25
E-mail:
info@pdcdeherberg.nl
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden
De namen van de bestuursleden en de directeur zijn opgenomen in het menu
‘organisatie’.
Beleidsplan
Het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 ‘de Herberg; pleisterplaats voor kostbare
mensen’ is opgenomen in het menu ‘informatie’.
Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten
en andere directe kosten worden vergoed.
Het bestuur stelt de beloning van de directie vast. De laatste evaluatie van de
uitgangspunten vond eind 2011 plaats bij de indiensttreding van een nieuwe
directeur. De beloning van de directeur is in overeenstemming met de
Adviesregeling Directiefuncties van de MO Groep van 17 juli 2003. Volgens deze
adviesregeling worden directeuren van instellingen met minder dan
50 fte ingeschaald in schaal 11 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening.
Doelstelling
Grondslag en doel
Christus ontfermt Zich over iedereen, in het bijzonder over mensen die (te) veel
zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor
de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer
nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente. Om die reden is het Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed
De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het
pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Een plek om op

verhaal te komen. De liefde van Christus krijgt hier gestalte in gesprekken,
Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en
cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en
zicht op Hem te (her)vinden. Wij zijn niet een therapeutisch centrum, maar
onderscheiden ons door met de gasten op zoek te gaan naar de geestelijke
component van de vragen waar zij mee worstelen. De Herberg doet haar werk
vanuit de gereformeerde traditie, maar biedt gastvrijheid aan gasten afkomstig
uit bredere kerkelijke kring.
De identiteit van de organisatie en de pastorale visie zijn nader beschreven in
het visiedocument ‘Bewogen Beweging’. Dit document is opgenomen in het menu
‘informatie’.
Missions statement
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de
plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding
bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even
afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op
levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het bieden van:
 een christelijke leefgemeenschap;
 individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders;
 een beperkt dagprogramma, rust en ruimte;
 advies m.b.t. nazorg en
 informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar is opgenomen in het menu
‘informatie’.
Financiële verantwoording
De jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar is opgenomen in het menu
‘informatie’.

