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Beleidsplan  Stichting Christengemeente “De Schakel” 

 

 

 

Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Christengemeente “De Schakel”. Verder genoemd als “De 

Schakel”. Het beleidsplan omvat een overzicht van onze kernactiviteiten en doelstellingen. 

Toelichting op de werkzaamheden, toekomstige projecten en personeelsbeleid.  Tevens wordt  

inzicht verstrekt over de werving en beheer van giften. Alsook het privacy beleid zoals het vanaf mei 

2018 wettelijk geregeld dient te zijn. 

Het bestuur van “De Schakel”. 
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1. Visie 

Volgeling willen zijn van Jezus Christus met als norm Gods onfeilbaar en gezaghebbend 

Woord. Een gemeenschap te vormen van mensen die willen leven vanuit de verzoening met 

God in Jezus Christus. 

 

2. Missie 

Ons zelf ten dienste willen stellen voor Hem in de naam van Jezus Christus.  Dit doen wij door 

ons in te zetten met al wat in ons vermogen ligt om Gods Woord uit te dragen en groot te 

maken in welke vorm en waar dan ook. 

 

3. Doelgroep 

Iedereen die met ons een gemeenschap wil vormen en wil leven vanuit de verzoening met 

God in Jezus Christus heten wij van harte welkom 1. 

 

4. Werkzaamheden “De Schakel” 

a. Omzien en aandacht voor elkaar voor- en na de bijeenkomsten. Gemeenschapszin. 

b. Houden van bijeenkomsten ( in een gebouw)  waar Gods Woord wordt verkondigd en 

Zijn Naam wordt beleden. Hieronder vallen ook: kinderkerk, zangdiensten, Bijbelstudies, 

bid- en dankstonden enz. 

c. Bediening van het Heilig Avondmaal en doop. 

d. Pastoraat. Vraag gestuurd, proactief en kwaliteiten van leden in zetten voor andere 

leden. 

e. Interactieve bijeenkomsten in avond of middag om iedereen zoveel mogelijk de kans te 

geven erbij aanwezig te kunnen zijn. 

 

f. PR- via website/ facebook/ huis aan huisblad/ flyers. 

g. Werven van leden.  

 

 1  Zie voor de volledige tekst artikel 2 uit het Huishoudelijk reglement. 
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5. Toekomstige projecten 

Stimuleren om kennis te maken met Gods liefde door aandacht te geven aan eenzamen, 

zowel jong als oud. 

 

6. Personeelsbeleid en inzet vrijwilligers 

“De Schakel” heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, 

zij doen dit op vrijwillige basis. Voorts wordt er gebruik gemaakt van vrijwilligers voor het  

verlenen van allerlei hand en spandiensten. “De Schakel” heeft zich aangemeld bij de 

gemeente Bronckhorst voor de VNG Vrijwilligersverzekering. Op deze verzekering kan de 

persoon die schade heeft geleden persoonlijk een beroep doen.  

 

7. Beheer en besteding van vermogen. 

De financiële middelen  worden bijeengebracht door vrijwillige vaste bijdragen, giften en 

collecten in de gehouden bijeenkomsten. Waar van toepassing kan een aanvraag ingediend 

worden voor subsidies. Verder kunnen ook gelden worden ingezameld door gevoerde acties. 

Periodiek wordt door de penningmeester verslag uitgebracht aan het bestuur , terwijl  

eenmaal per jaar een jaarrekening wordt samengesteld.  

8. Leden 

Iedereen kan lid worden als men bij de doelgroep wil behoren. Leden melden zich aan bij 

Vereniging “De Schakel”. Vereniging “De Schakel” is een aangeslotene bij Stichting “De 

Schakel” 

“De Schakel” hanteert het privacy beleid als bedoeld in de AVG mei 2018.  

 

 

 

 

 


