Beleidsplan van de ZWO-groep Leusden per 1-11-2020.
Doel:
De ZWO-groep bepaalt de gemeenteleden bij hun missionaire en diaconale roeping
en vraagt hen om hun betrokkenheid te tonen door mee te leven met, financiële
steun te geven aan en solidair te zijn met de medemens in nood met name veraf en
soms dichtbij.
Uitgangspunt:
Kerk in Actie is ons eerste aanspreekpunt v.w.b. Werelddiaconaat, Zending en
Noodhulp. Wij richten ons bij de keuze voor collectedoelen en projecten primair op
de projecten van Kerk in Actie en haar lokale partners.
Alleen als Kerk in Actie in het betreffende land geen project kan aanbieden, is er een
keuze mogelijk voor een project van een andere, liefst kerkelijke organisatie.
Plaats binnen de gemeente:
De ZWO-groep van de Protestantse Gemeente Leusden (PgL) functioneert als
“Buitenlandse Zaken” van de Diaconie en heeft door zijn omvang de status van een
zelfstandige werkgroep, legt verantwoording af aan de Diaconie.
Taak:
De volgende taken worden door de ZWO-groep uitgevoerd:







Meewerken aan kerkdiensten.
Meewerken aan gemeenteactiviteiten.
Bewustwording.
Geldwerving.
Voorlichting.
Overige taken volgens het werkplan.
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Samenstelling ZWO-groep:
De werkgroep bestaat bij voorkeur uit 10 personen, zo mogelijk gelijkelijk verdeeld
over beide kerkgebouwen. Binnen de groep onderscheiden wij de volgende functies:





Voorzitter (Dagelijks Bestuur).
Secretaris (DB).
Secretaris/Notuliste(DB)
7 leden waarvan 2 (wereld)diakenen, met bij voorkeur één van hen in een
bestuursfunctie.

De bestuursfuncties worden in onderling overleg vastgesteld.
Het secretariaat van de ZWO-groep fungeert tot zeker 31-12-2021 ook als
secretariaat voor de (oud) reizigersgroep Moldavië.
Termijn:
Voor de (wereld)diakenen geldt de gebruikelijke ambtstermijn, voor de overige leden
is geen termijn gesteld.
Vergaderingen:
Er wordt minimaal 8 maal per seizoen vergaderd in plenaire samenstelling; daarnaast
wordt - afhankelijk van de activiteiten - ad hoc in verschillende samenstellingen
vergaderd.
Het jaarlijks overleg tussen de ZWO-groep en het College van Diakenen is door de
vertegenwoordiging van twee diakenen in beide organen opgeheven. Het overleg
kan elk moment weer worden ingesteld door zowel het College als de ZWO-groep,
De verantwoording van het gevoerde ZWO-beleid is geen momentopname maar kan
op ieder moment door het College worden gevraagd.
Financiën:
Het ZWO-deel van de begroting wordt door de penningmeester van de Diaconie in
zijn jaarlijkse begroting opgenomen.
De uitgaven, gemaakt voor het goed uitvoeren van haar werkzaamheden worden
door de ZWO-groep in rekening gebracht bij de penningmeester van de Diaconie: Bij
uitgaven die de € 100,00 overstijgen, wordt vooraf overlegd met de penningmeester;
de ZWO-groep declareert minimale kosten voor het secretariaat.
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De ZWO-groep kan beschikken over een tweetal legaten. Legaat 1 is bestemd voor
het werk van het Werelddiaconaat, bestedingen hieruit wordt schriftelijk voorgesteld
aan het College van de Diaconie dat daar vervolgens een besluit over neemt; het
legaat is niet bestemd voor noodhulp. Voor verdubbelingsacties geldt een maximum
van € 2.500,00.
Legaat 2: Het ZWO-legaat “Geerte (Lievaart) Wereldwijd” is een legaat waarover de
ZWO-groep zelfstandig kan beschikken, is ook voor noodhulp inzetbaar; bestedingen
hieruit worden wel gemeld aan het Moderamen van de Diaconie. Voor verdubbelingsacties geldt een maximum van € 4.000,00.
Beide legaten worden beheerd door de penningmeester van de Diaconie.
Voorlichting en bewustwording
Voorlichting en bewustwording zijn belangrijke aspecten van het werk van de
ZWO-groep.
Er wordt daarbij gebruikgemaakt van de volgende mogelijkheden:









Publicatie in het kerkblad van de PgL.
Publicatie in de online Nieuwsbrief van de PgL
Publicatie op de website van de PgL.
Publicatie via Facebook van de PgL.
Incidentele publicaties in de locale weekbladen.
Collecteafkondigingen tijdens de diensten.
Incidenteel meedoen aan de dienst der gebeden, of aanleveren van
voorbeden via het gebedenboek.
Er wordt door de ZWO-groep een schriftelijk jaarverslag gemaakt dat volgens
een vastgestelde verzendlijst wordt verzonden.

Deze update van het Beleidsplan is vastgesteld in de ZWO-vergadering d.d.
15 oktober 2020.
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