
Toelichting op het nieuwe beleidsplan van de diaconie 

Achtergrond 

Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de diaconie. 
Misschien denkt u, waarom een nieuw plan? Daarvoor zijn enkele redenen, die hierna worden 
toegelicht. 
 
1-Het Diaconaal Werkplan. Hierin staan veel  acties die de diaconie door het jaar heen elk jaar weer 
uitvoert.  Het jaarlijks beoordelen en eventueel updaten van het beleidsplan is zo’n actie. 
November 2014 werd vastgesteld dat dit plan, oorspronkelijk van 1999 en voor het laatst aangepast 
in 2007, voor verbetering vatbaar was. Niet alleen ten aanzien van de inhoud, maar ook qua lay-out. 
 
2-ANBI. Op 01-01-2016 moet niet alleen de kerk, maar ook de diaconie “anbi proof” zijn. Dit betekent 
dat de diaconie een transparant beleid moet voeren hetgeen o.a. tot uitdrukking moet komen door 
een actueel beleidsplan, met feiten, cijfers, activiteiten en een evaluatie, aangevuld met een 
transparant financieel beleid middels de begroting en jaarrekening. Het oude plan voldeed niet aan 
de ANBI eisen. 
 
Aanpak. 
Een nieuw plan maak je niet in een handomdraai. Je moet bijvoorbeeld rekeninghouden met zaken 
als het kerkelijk beleidsplan, het oude diaconale beleidsplan (oude afspraken en goed beleid 
eventueel weer meenemen), en de ANBI eisen. Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden om een 
nieuw plan weer te geven. 
Hiermee rekening houdend, is het plan in een aantal stappen ontwikkeld en in februari voor het eerst 
besproken in het College van Diakenen. In het overleg van 30 april 2015 is het gehele plan 
goedgekeurd.  
 
Voorleggen ter goedkeuring. 
In juni 2015 werd het beleidsplan summier besproken in de KKR maar later werd vastgesteld dat 
besluitvorming hierover thuishoort in de GKR. 
Vanavond, 9 september 2015, is het aan de GKR om vragen te stellen en om uiteindelijk akkoord te 
gaan. Hierna wordt het plan ter informatie aan de gemeente aangeboden. 
 
Wij hopen dat het nieuwe plan op een zinvolle manier zal bijdragen aan de diaconale roeping van 
onze gehele gemeente, dat zij actief en betrokken is en daardoor tot steun van mensen in nood en 
van diakenen bij de uitoefening van hun taken. 
 
Namens de Diaconie 
Koop Schaafsma 09-09-2015 
 
Op 09-09-2015 is het beleidsplan goedgekeurd onder voorbehoud van 3 kleine aanpassingen, nl. 
-het beleidsplan geldt niet voor 5 jaar maar voor 1 jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast: 
de titel van het beleidsdocument is hierop aangepast; 
-in het Voorwoord, onder bedoeling, wordt toegevoegd: het ondersteunen van de gemeente bij haar 
diaconale roeping; 
-punt 7 Communicatie en PR, toegevoegd aan de opsomming: social media 
 
De aanpassingen zijn op 10-09-2015 doorgevoerd en het document is verzonden naar betrokken 
verantwoordelijke personen, in verband met o.a. de archivering. 
 
Secretaris Diaconie K. Schaafsma   d.d.  10 september 2015        


