Vereniging voor het Beheer van het Vergaderlokaal en de gelden
van de Vergadering van Gelovigen te Delft
p.a. (adres secretaris)

BELEIDSPLAN 2018 TOT 2022

Het doel van de vereniging is:
1. Het exploiteren van een gebouw ten behoeve van de eigen (en
eventueel andere geloofsgemeenschappen) om deze de
gelegenheid te bieden daarin christelijke / kerkelijke
bijeenkomsten te houden en ten behoeve van maatschappelijke
instanties om bijeenkomsten,( mits niet strijdig met de door
de leden beschouwde christelijke levenstijl) te houden.
2. Het uitvoeren van diakonale taken om ondersteuning te
verlenen aan hen die hulp behoeven zowel binnen als buiten
de eigen geloofsgemeenschap.
3. Het ondersteunen van zendelingen en (werkers) in
evangelisatie arbeid zowel binnen als buiten de eigen
geloofsgemeenschap.
De leden van de vereniging zijn de leden van de Delftse Vergadering van
Gelovigen
Het genereren van inkomsten
Inkomsten worden gegenereerd via de leden van de “Vereniging
voor het Beheer van het Vergaderlokaal en de gelden van de
Vergadering van Gelovigen te Delft” hierna te noemen
Lokaalcommissie. Inkomsten worden in drie klassen verdeeld:
•
•
•

Gelden bestemd voor de exploitatie van het gebouw
Geleden bestemd voor diakonie (hieronder valt ook
allerlei christelijke/maatschappelijke
hulpverlening)
Gelden bestemd voor ondersteuning van zendelingen
en evangelisatie.

Alle gelden die verkregen worden, worden aangewend voor
bovenstaande doelen. Gelden worden verkregen door middel van
vrijwillige bijdragen. De gelden worden zowel in cash
geld(collectes) als giraal geld geregistreerd. Cash geld wordt
wekelijks geteld en door minimaal twee personen afgetekend.
Doelstelling voor de betreffende periode:
Het mogelijk maken dat het doel van de vereninging wordt
bereikt, door exploitatie van een gebouw, het diakonale werk en
de ondersteuning van de zending en evangelisatie

Gedurende de periode 2018-2022 wordt het beleid aangepast aan
een te ontwikkelen visie op toekomst van de Vergadering van
Gelovigen te Delft.
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Aanleiding beleidsaanpassing:
Samenkomsten
De tijden veranderen, de technische (technologische)
mogelijkheden om onze God en Heer Jezus Christus te eren en te
dienen ook. Graag bieden we allereerst aan de aanwezige
jongeren (jongvolwassenen) en jonge kinderen een omgeving
waarin hun geestelijke ontwikkeling op een natuurlijke
eigentijdse wijze plaats vindt en gewaarborgd is. Omdat
jongeren veelal uitzien naar ook andere mogelijkheden van
aanbidding/ onderwijs/bemoedinging in onze diensten, willen we
samen uitzien naar de mogelijkheden van de verwezenlijking
ervan. Onze vertrouwde oude locatie biedt die niet zonder meer.
Betekenis voor omgeving
Daarnaast leeft in de Vergadering steeds meer het verlangen om
op de een of andere wijze ook voor de buurt waarin we
samenkomen “iets te betekenen” Met het oog daarop lijkt ons een
locatie in een van de Delftse buitenwijken aantrekkelijker.
(Daar zijn behoeften en noden, al dan niet in kaart gebracht)
De Vergadering is door haar contacten, onder de indruk gekomen
van het wijkgerichte werk dat plaats vindt bij de Mall en bij
Taste. Aan een dergelijk werk zou de Vergadering graag steun
verlenen. De fysieke mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. Maar
in het financiële vlak kunnen we mogelijk een bijdrage leveren.
Zo kunnen we in het bijeenbrengen van een startkapitaal
bijdragen door daarvoor de(gedeeltelijke) opbrengst van de
verkoop van ons gebouw in te brengen. We gaan er dan vanuit dat
op de beoogde locatie ook een ruimte is waar wij onze diensten
kunnen houden.
Beheer van het huidige pand
Het beheer en het onderhoud van het pand is voor de Delftse
Vergadering een groter wordende opgave. Daadwerkelijk fysiek
onderhoud zal steeds meer uitbesteed moeten worden. En dus
kostbaarder worden.
Aanpak mogelijke verkoop pand
De beoogde beleidsperiode wordt gebruikt om deze ideeën verder
uit te werken in nauwe samenwerking met de verantwoordelijken
van Taste.
Allereerst zullen de diverse hierbij betrokken, of erin
geinteresseerde instanties op de hoogte gebracht worden. We
gaan op zoek naar geinteresserde participanten, (een echtpaar
dat als trekker wil fungeren, deskundigen die ons kunnen
adviseren).
De direct betrokkenen zullen (in de vorm van 2 commissies)
• een visie, missie en beleidsplannen ontwikkelen.
• op zoek gaan naar een locatie,
• de mogelijke verkoop van het lokaal onderzoeken, indien
gewenst in gang zetten, begeleiden en (mee)werken aan
plannen voor toekomstig beheer.
De leden van de Vergadering zullen regelmatig op de hoogte
gebracht worden van de stand van zaken en uiteindelijk de
voorstellen beoordelen.
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Dagelijks bestuur:
Voor het dagelijks bestuur van de vereiniging zijn een drietal
mensen verantwoordelijk die daartoe zijn aangezocht door de
geloofsgemeenschap.
De vereniging (Lokaal Commissie Delft) kent een voorzitter,een
penningmeester en een secretaris. De penningmeester legt
jaarlijks rechtstreeks rekening en verantwoording af aan de
leden van de vereniging en indirect aan de geloofsgemeenschap
van de inkomende en uitgaande gelden.
De finciele jaarrekening wordt door een kascommissie
gecontroleerd en gedechargeerd.
Criteria voor besteding van gelden:
De beslissing over de besteding van inkomende gelden is
gedelegeerd aan een commissie bestaande uit tenminste drie
leden van de vereniging. De penningmeester is een van de leden.
Inkomende giften kunnen worden geschonken vrij van bestemming
of met bestemming. Elke gift met bestemming wordt getoetst op
de doelstelling van de stichting. Indien deze niet overeen
stemt met de doelstelling dient de commissie overleg te plegen
met het bestuur van Vereniging en de oudsten van de
geloofsgemeenschap. In onderling overleg wordt besloten hoe om
te gaan met de gift.
Gelden worden besteed op basis van informatie van
bestuursleden, commissieleden en oudsten.
Privacy is gewaarborgd doordat geen vastlegging plaatsvindt van
de motieven die de omvang van de gift bepalen.
Onkosten en vacatiegelden:
De vereniging kent geen toekenning van vacatiegelden.
Feitelijke kosten kunnen desgevraagd vergoed worden na
overlegging van facturen.
Werkzaamheden door de leden, voortvloeiende uit besluiten van
het bestuur worden om niet verricht.
Motivering risicoprofiel:
De vereniging kan niet worden verplicht te schenken.
De vereniging zal niet schenken als ze niet over middelen
beschikt.
De vereniging zal geen verplichtingen aan gaan als ze daartoe
de geldende middelen niet heeft.
De vereniging geeft jaarlijks via het sociaal jaarverslag aan,
hoe de verwachting is m.b.t. de continuïteit.

