Evaluatie Diaconaal Beleidsplan 2015-vastgesteld in het C v D van 14 april 2016.
Deze evaluatie dient:
- als aanvulling op het beleidsplan 2015 (wordt bij dit plan opgeslagen/gearchiveerd)
- als input voor het nieuwe plan 2016 (het nieuwe plan 2016 is het plan 2015 met aanpassingen)
Over de volgende hoofdstukken komen aan de orde:
Hst 4-Financiën
Hst 6-Doelstellingen
De rest van het beleidsplan is of algemeen of organisatorisch en over die hoofdstukken zijn nu geen
op- of aanmerkingen.
Hoofdstuk 4
-onder het kopje Vermogen staat dat het enige vermogen is toevertrouwd aan Oikocredit. Dit is niet
juist. Op de balans staat nog een vermogen, nl. een reserve opgebouwd in de loop der jaren.
Hoofdstuk 6
-promotie van het diaconale werk: via diverse communicatiekanalen wordt/werd de gemeente
ingelicht over de werkzaamheden van de diaconie en aan welke organisaties hulp wordt verleend.
Daarnaast is begin 2015 aangesloten bij de actie Kerkbalans, met een eigen brief en het verzoek om
een bijdrage of om die te verhogen. Deze gezamenlijke actie was zeer succesvol voor de Diaconie.
-samenwerking: er zijn diverse overleggen geweest met de meitinker van de burgerlijke gemeente
en het Bolwerk, met de Voedselbank Dantumadiel en de Hervormde diaconie om te komen tot een
groep vrijwilligers die zich inzetten voor de medemens zonder helper in Damwald. Die overleggen
gaan door in 2016.
-oprichten vrijwilligersgroep: zie hiervoor bij samenwerking. Instellen van deze groep naar
verwachting in 2016.
-verdubbeling giften via het zgn. Premieplan: deze activiteit is voorlopig uitgesteld door gebrek aan
ondersteuning om dit allemaal uit te werken en te organiseren.
-kostenbesparing en meeropbrengst. Besparing: door invoer van een nieuwe werkwijze voor het
storten van de collectegelden. Meeropbrengst: de gemeente is enkele keren aangespoord om (meer)
gebruik te maken van collectebonnen. Navraag bij mw. Brouwer: er zijn inderdaad meer leden die
voortaan collectebonnen gebruiken, maar meeropbrengsten zijn niet vast te stellen. De actie via
Kerkbalans heeft 13 % meer opgebracht.
-ANBI proof worden: november/december 2015 was alle noodzakelijke informatie op onze kerkelijke
website geplaatst. Daarmee houden wij onze ANBI status, waardoor o.a. de giften fiscaal aftrekbaar
zijn voor onze gemeenteleden. Jaarlijks blijft de actie nodig om bepaalde (financiële) gegevens aan te
passen om die status te behouden (als actie in het werkplan opgenomen).
Opsomming van (bijzondere) activiteiten en bestedingen in 2015: Nieuw beleidsplan ontwikkeld;
Kaartenacties voor gevangenen en vluchtelingen; World Servants; Voedselbank; Spaardoosjes;
Ouderenmiddag; Kerstattenties; Actie Vrijwillige Bijdrage Diaconie; ANBI proof documenten
ontwikkeld en op website geplaatst; Diverse andere info documenten aangeleverd voor de website;
’t Lichtpunt; Nieuwe procedure Collectegeld ontwikkeld; Actie en collecte Vluchtelingen Midden
Oosten, Stichting Damwoude-India, St. Maeriste en de Israelzondag; Speciale aandacht voor de
Periodieke Gift en vakanties via het Vakantiebureau en overleg Burg. Gemeente over evt. acties of
steun aan Vluchtelingen/AZC.

