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Inleiding
Als de jeugd de toekomst heeft en zelfs de toekomst van de kerk is, dan is het de moeite waard
om daar ‘werk’ van te maken. Om dit ‘werk’ enigszins te structureren is dit beleidsplan opge‐
steld.
De stichting is een voortzetting van de st. Gereformeerd Jeugdraad Maassluis. Omdat de naam
inmiddels verouderd was en de stichting enigszins slapend, is er door de Algemene Kerkenraad
van de Protestante Gemeente Maassluis ervoor gekozen om de stichting nieuw leven in te
blazen. Op 18 april 2018 is de huidige stichting opgericht. Er zijn nieuwe statuten en er is een
nieuw bestuur. Voorlopig hangt onder de stichting voornamelijk het Christelijk Kampwerk
Maassluis en Kinderkoor Wonderwijs.
Als bestuur hebben we ervoor gekozen om het eerste beleidsplan voor een periode van 2 jaar
te maken; 2018‐2020. In deze periode willen we de nieuwe stichting verder opbouwen en
promoten.

Maassluis, 10 mei 2018
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1. Missie en Doel
Het is een feit dat het jeugdwerk van Protestantse Gemeente Maassluis steeds verder in‐
krimpt. We beseffen dat dit niet alleen binnen onze wijkgemeenten gebeurd, maar dat dit een
landelijke trend is. Er komen steeds minder kinderen/jongeren en daardoor is het ook steeds
minder aantrekkelijk om te blijven voor diegene die nog wel zouden willen komen. We zijn
werkzaam in sterk vergrijzende wijkgemeenten en toch zouden we graag zien dat ook jonge‐
ren zich weer enigszins thuis gaan voelen in de kerk. Er is gelukkig nog steeds een kleine groep
mensen die willen werken aan het jeugdwerk en die zich met liefde en enthousiasme willen
inzetten om het evangelie door te geven aan de volgende generatie.
De kerk is een levende gemeenschap gevormd vanuit het verleden, de traditie en het evange‐
lie van Jezus. Vanuit deze pijlers willen wij daar ook vandaag vorm aan geven. Wij willen een
inspirerende geloofsgemeenschap zijn waar jongeren actief kunnen en mogen zijn, zowel in
het deelnemen aan activiteiten als ook in de uitvoering van de activiteiten.
De kerk zien wij als een ontmoetingsplaats voor ideeën, waar een ieder respect heeft voor het
geloof, waar ook voor de jeugd volop ruimte is om zich daar thuis te voelen. Maar niet alleen
de kerk is een ontmoetingsplaats, ook buiten de kerk zijn er ontmoetingsplaatsen waar het
geloof gedeeld kan worden. Daarom willen we ook kinderen/jongeren buiten de kerkmuren
bereiken met activiteiten die vanuit het jeugdwerk georganiseerd worden. Dat is ook een kans
om hen toch in aanraking te laten komen met de christelijke waarden. Daarom kijken we ver‐
der dan alleen de muren van de kerk en willen we ook daarbuiten zichtbaar zijn. Ook de sa‐
menwerking met andere christelijke kerken kan daarbij behulpzaam zijn.

Doelstelling en speerpunten:
De stichting heeft als hoofddoel:



Het bevorderen en zoeken naar een passend aanbod voor jeugd en jongeren op ker‐
kelijk gebied;
Door het bevorderen en stimuleren van deze activiteiten willen we bijdragen aan hun
geloofsontwikkeling en bewustwording creëren van de christelijke identiteit.
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Om dit te realiseren zijn de volgende speerpunten geformuleerd:








Het zorgdragen voor het toegankelijk zijn van het jeugdwerk door middel van een
laagdrempelig aanbod
Wezenlijk en vast onderdeel van onze activiteiten is het jaarlijks terugkerende zomer‐
kamp voor de jeugd en het in stand houden van Kinderkoor Wonderwijs
Het organiseren van andere activiteiten die kunnen leiden tot verwezenlijking van
ons doel.
Het jeugdwerk laten aansluiten op de beleving en/of behoefte van de jongeren
De samenhang en coördinatie in het jeugdwerk vergroten
Het bevorderen van samenwerkingsvormen met andere christelijke kerken op gebied
van jeugdwerk
Het versterken van contacten met vrijwilligers om zo te kunnen bouwen aan conti‐
nuïteit binnen het jeugdwerk

In de komende beleidsperiode zullen wij ons eerst en met name richten op:




Verbetering van de communicatie door uitbouw van de website www.jeugdwerk‐
pknmaassluis.nl
Het verkrijgen van een ANBI‐status
Nadenken over doelstellingen en andere activiteiten die we vanaf 2020 kunnen gaan
inzetten en organiseren.
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2. Organisatie en Communicatie
Stichting Protestants Jeugdwerk Maassluis is opgericht op 18 april 2018.
Postadres:
Lange Boonestraat 5
3144 CR Maassluis
Email: info@jeugdwerkpknmaassluis.nl
KvK: 41141460
De stichting heeft nog geen ANBI‐status. Er zal wel een aanvraag ingediend worden, zodat
het aantrekkelijker wordt om giften te geven voor activiteiten die georganiseerd worden.
We zijn niet in het bezit is van een CBF erkenning.

Bestuur
Het bestuur is benoemd door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente
Maassluis. Het bestuur bestaat uit 3 tot maximaal 5 leden en komt zo vaak bij elkaar als dat
nodig is. Afgesproken is dat er tenminste de volgende afvaardiging vertegenwoordigd is bin‐
nen het bestuur: Een (jeug)ouderling, een lid van de Algemene Kerkenraad, een vertegen‐
woordiger vanuit het kinderkoor Wonderwijs en een vertegenwoordiger vanuit het Kamp‐
werk.
Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden:
•
•
•
•

Art van Toor, voorzitter. Hij is jeugdouderling in Koningshof en iona.
Tamara Zonnenberg, secretaris en afgevaardigde namens WonderWijs.
Dilo Baauw, penningmeester en afgevaardigde namens de Algemene Kerkenraad.
Wouter van Toor, 2e penningmeester. Hij zit in het bestuur namens het Kampwerk.

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor het bestuurswerk wat zij doen.
Voor de uitvoering van activiteiten wordt enkel gebruik gemaakt van vrijwilligers.
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Communicatie
Voor de communicatie van activiteiten van de stichting wordt gebruik gemaakt van een in‐
ternetsite www.jeugdwerkpknmaassluis.nl. Hierop zullen we de komende periode alle activi‐
teiten vermelden die wij uit naam van de stichting organiseren.

Organigram
In de organigram wordt de plaats van de stichting weergegeven binnen de Protestantse Ge‐
meenten Maassluis.

Algemene kerkenraad
Prot. Gemeenten Maassluis

St. Prot. Jeugdwerk
Maassluis

Wijkgemeente

Wijkgemeente

Hervormde wijkgemeente

Koningshof

iona

Groote Kerk
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3. Financiën
Het spreekt voor zich dat de uitvoer van het beleid niet kan zonder beschikbare middelen.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door verschillende middelen. Jaarlijks
krijgt de stichting een dotatie van de Protestantse Gemeente Maassluis. Er zullen specifieke
jeugdcollectes zijn die bedoeld zijn voor deze stichting. Verder krijgen we vergoedingen voor
georganiseerde activiteiten, ontvangen we subsidies door het aanschrijven van fondsen, bij‐
dragen en donaties.

Begroting en jaarrekening
De begroting van de stichting voor het eerstvolgende jaar wordt voor 1 oktober van het lo‐
pende jaar aangeboden aan de Algemene Kerkenraad van de PGM. De jaarrekening van de
stichting over het laats verlopen kalenderjaar wordt voor 1 mei ter goedkeuring voorgelegd
aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maassluis. Na goedkeuring van
de jaarrekening zal deze op de website van de stichting worden gepubliceerd.

Beheer en besteding vermogen:
Uit de vorige stichting is een klein vermogen naar deze stichting overgemaakt. Deze zal di‐
rect worden aangewend voor het mogelijk maken van activiteiten om onze doelstelling te
verwezenlijken. Daarnaast zal het gebruikt worden voor het onderhoud en uitbouw van de
website.
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