Beleidsplan Protestantse Gemeente Wassenaar

Visie
We willen een open, warme, zorgzame en toegankelijke geloofsgemeenschap zijn
voor jong en oud, die leert van en geïnspireerd wordt door de Geest en het Woord
van God en die verantwoordelijkheid wil nemen voor de geestelijke en materiële
behoeften en uitdagingen die op ons af komen vanuit de samenleving, waarvan wij
deel uitmaken.
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•

•

•
•
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•

Onze geloofsgemeenschap wil een platform zijn, waar een groeiend aantal
mensen samen met elkaar, met de Woorden en de Geest van God, de zin
van hun leven kan verkennen en ontdekken. De Bijbel is daarbij de constante
bron naar passende antwoorden op de uitdagingen van vandaag. Daartoe
behoort uitleg van Bijbelteksten naar hedendaagse begrippen.
Onze kerken willen een centrum van waarden en spiritualiteit zijn, een plek
van bezinning, waar mensen een rustpunt kunnen vinden en samen mogen
vieren dat ze erbij horen en mogen vertrouwen op God. Daarbij zullen diverse
vormen worden gezocht zodat alle doelgroepen zich thuis kunnen voelen.
In onze geloofsgemeenschap wordt er naar elkaar omgezien zodat eenieder
gekend is en hulp of steun tijdig geboden kan worden als dat nodig is.
Onze geloofsgemeenschap wil maatschappelijk relevant zijn en een bijdrage
leveren aan het geluk van de samenleving zowel binnen als buiten de
grenzen.
Onze geloofsgemeenschap wil bruggen slaan naar andere
geloofsgemeenschappen in haar zoektocht naar het verwezenlijken van haar
visie.
Het College van Kerkrentmeesters wil zorgdragen voor de bijzondere
gebouwen en dit erfgoed in goede staat en conditie houden.

Beleid
Het beleid van de PGW wordt jaarlijks vastgesteld door de kerkenraad, die
overeenkomstig de kerkorde het hoogste bestuursorgaan is van de PGW. De
colleges van de kerkrentmeesters en de diaconie en een aantal commissies
formuleren dit beleid. De beide colleges stellen daarbij een budget ter uitvoering op.
De activiteiten van de PGW worden elk jaar gepubliceerd in een activiteitenboekje
en op de website (www.pkn-wassenaar.nl). De uitvoering van de activiteiten ligt
voornamelijk bij de wijkraden, de predikanten en de vrijwilligers.
Elk jaar leggen beide colleges middels een jaarrekening verantwoording af over het
beheer van het vermogen en de actuele inkomsten en uitgaven. De kerkenraad
toetst op regelmatige basis de effectiviteit van de diverse activiteiten.

Voornaamste bronnen van inkomen
De PGW betrekt haar inkomsten uit de volgende bronnen:
1) Jaarlijkse kerkelijke bijdrage van haar leden
2) Exploitatie van onroerend goed
3) Collecten
4) Giften en legaten
5) Begraafplaats
6) Beleggingen
Beheer van vermogen
Het beheer van de financiële middelen die niet op korte termijn nodig zijn, is
uitbesteed aan de RABO bank vermogensmanagement voor instellingen. Daarbij
geldt als grondslag het beleggingsstatuut.
De financiële middelen die op korte termijn beschikbaar moeten zijn, worden op
deposito gezet bij SKG.
Het beheer van het onroerend goed ligt bij het college van kerkrentmeesters waarbij
het kerkelijk bureau een actieve ondersteuning biedt. Het beheer van het kerkhof is
de verantwoordelijkheid van het kerkelijk bureau.
Bestedingen van inkomsten (deels gedekt uit het vermogen)
Elk jaar wordt een begroting vastgesteld voor de PGW (met voor de diaconie een
eigen begroting) door de kerkenraad. Buiten de diaconie zijn de voornaamste
bestedingen:
1) Salarissen van predikanten, kosters, kerkelijk bureau medewerkers en
organisten
2) Groot en klein-onderhoud gebouwen en kerkhof
3) Kerkelijk werk
4) Afdrachten aan de landelijke PKN organisatie
5) Overige bedrijfslasten

N.B.: Het beleid met in begrip van de visie en de doelstellingen wordt regelmatig door de Kerkenraad
getoetst en eventueel aangepast of aangevuld.

