
Wijkvereniging De Vonk, Beleidsplan 2019 tot en met 2025 

  

Behorende bij Wijkgemeente Bethelkerk deel uitmakend van de Protestantse Gemeente te 
Scheveningen en de Protestantse Kerk in Nederland.  

 

INLEIDING 

Dit is het beleidsplan van wijkvereniging De Vonk behorende bij de wijkgemeente Bethelkerk, 
onderdeel van de Protestantse Gemeente te Scheveningen (PGS) en de Protestantse Kerk in 
Nederland. De Protestantse Gemeente te Scheveningen is eind 2013 tot stand gekomen uit een fusie 
van de Hervormde Gemeente te Scheveningen en de Gereformeerde Kerk Scheveningen.  

De statuten van wijkvereniging De vonk zijn vastgesteld op 24 mei 2019. 

De wijkvereniging houdt jaarlijks een Ledenvergadering. In deze Ledenvergadering wordt het 
secretarieel en financieel verslag over het afgelopen jaar ter goedkeuring aangeboden.  

Het beleidsplan geeft nadere toelichting op: 

 - het verkrijgen van middelen door de wijkvereniging; 

 - de doelen waarvoor de middelen van de wijkvereniging kunnen worden ingezet;   

- de wijze waarop aanspraak gemaakt kan worden op de middelen van de wijkvereniging. 

Het beleidsplan van de wijkvereniging wordt, na overleg met wijkgemeente Bethelkerk, vastgesteld 
door de Ledenvergadering van de wijkvereniging.  

Het beleidsplan heeft betrekking op de periode 2019 tot en met 2025. Het beleidsplan kan waar 
nodig tussentijds worden aangepast met instemming van de Ledenvergadering. Uiterlijk in het 4e 
kwartaal van 2025 zal het volgende beleidsplan worden vastgesteld. 

 

1. Doel  

Citaat uit de statuten van de wijkvereniging: 

De vereniging heeft tot doel: het algemeen belang te dienen door, uitgaande van de Bijbelse 
boodschap en de belijdenis van de Protestantse Kerk in Nederland, de geestelijke en sociale belangen 
van de leden van de Scheveningse wijkgemeente Bethelkerk, hierna aangeduid als “de 
wijkgemeente” te behartigen, alsmede de exploitatie van een of meerdere wijkgebouwen, alsmede 
al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

-Organiseren en faciliteren van het kerkelijk verenigingswerk en daarmee het versterken van de 
onderlinge banden;  

-Het verwerven, vervreemden, beheren, huren, verhuren, in stand houden, exploiteren van één of 
meerdere wijkgebouwen, alsmede het beschikken daarover en/of het aangaan van geldleningen en 
het stellen van zekerheden in dit kader. 



De vereniging kan ter verwezenlijking van haar doelstelling mede uitkeringen doen aan “andere” 
lichamen die zijn erkend als ANBI. 

De vereniging beoogt niet het maken van winst. 

 

2. Middelen:  

Zij tracht dit doel te bereiken door middel van het beheren van het Verjaardagfonds, het houden van 
bazaars en het aanwenden van andere middelen ter bevordering van dit doel.  

 De middelen van de wijkvereniging worden verder verkregen uit:  

- Giften 

- Schenkingen  

- Erfstellingen  

- Legaten  

- Rente-inkomsten  

 

3. Doelen waarvoor de middelen van de wijkvereniging kunnen worden ingezet  

a) Voor de ondersteuning van de erediensten & vieringen  

b) Voor het bekostigen van sociale activiteiten genoemd in dit beleidsplan, welke ook toegankelijk 
zijn voor een breed publiek binnen én buiten de wijkgemeente. Met het uiteindelijke doel de 
versteviging van de onderlinge banden.  

 

4. Jaarrekening van de wijkvereniging  

De ledenvergadering stelt in de ledenvergadering de Jaarrekening vast.  

Het bestuur communiceert de toegekende middelen aan de aanvragers.  

Middelen die ontvangen zijn ten behoeve van een specifiek doel, zullen apart op de balans van de 
wijkvereniging worden gereserveerd voor dit specifieke doel. Kosten kunnen alleen ten laste van 
deze reservering worden gebracht indien zij in overeenstemming zijn met het specifieke doel 
waarvoor de middelen zijn verkregen.  

Het bestuur bewaakt tijdens de bestuursvergaderingen de inkomsten en uitgaven aan de hand van 
de overzichten van de penningmeester.  

In de ledenvergadering presenteert het bestuur de jaarrekening van het voorgaande jaar en legt het 
bestuur middels een analyse van de uitgaven verantwoording af aan de leden.  

 

 

 



5. Aanspraak maken op de middelen van de wijkvereniging  

De middelen van de wijkvereniging worden toegekend op aanvraag. 

Wanneer er regelmatig terugkerende kosten worden gemaakt (b.v. voor koffie, papier, bloemen e.d.) 
behoeven deze niet steeds vooraf bij de penningmeester te worden aangekondigd. 

Voor alle overige activiteiten dient een verzoek ingediend te worden bij het bestuur. Na akkoord van 
het bestuur kunnen vervolgens de uitgaven gedaan worden. 

 

6. Declaraties  

- Facturen op naam gesteld, kunnen worden ingediend bij de penningmeester van de wijkvereniging, 
M. de Niet, van Boetzerlaerlaan 224, 2581 BB Den Haag; email: martdeniet@gmail.com.  

- Een overzicht van de gemaakte kosten en bijbehorende kassabonnen moeten worden ingediend. 

 

7. Acties 2019 - 2025  

. Aanvragen van een ANBI-status.  

. Het verzorgen van de wekelijkse Bloemengroeten aan zieken en mensen in bijzondere 
omstandigheden. 

. Stimuleren en faciliteren van jeugd- en ouderenwerk, zoals bazaars en inloopochtenden. 

. Het organiseren van maaltijdprojecten, ook in samenwerking met andere kerken. 

. Het financieren van het materiaal voor kindernevendiensten en gesprekskringen e.d.  

. Het mede financieren van b.v. uitzendingen van allerlei diensten en het verzorgen van de website 
door middel van de moderne communicatiemiddelen. 

. Het samenstellen en kopiëren van de wekelijkse informatieve Nieuwsbrief t.b.v. het gemeentewerk, 
alsmede het maken van de zondagse groot letter-liturgie voor onze slechtziende gemeenteleden. 

. Het organiseren van filmmiddagen en nagesprek met het doel een sociale ontmoetingsplek te 
creëren. 

. Het vanuit de kerkelijke wijkgemeente organiseren van diverse soorten bijeenkomsten en 
verenigingswerk, relevant voor kerk en samenleving. 

. Voortzetting van het Verjaardagfonds. 

. Het gefaseerd vervangen van het meubilair in het wijkgebouw.  

. Het bevorderen van meer verhuur van de zalen (aan derden) 

 

 

Geaccordeerd en vastgesteld op de Bestuursvergadering van 14 mei 2019. 


