EERSTE VERVOLGPLAN
voor deelname aan de tweede termijn van de leergemeenschap
Sjabloonversie 10 mei 2019

Ter voorbereiding op de tweede termijn van de leergemeenschap pionieren kunnen pioniersplekken dit sjabloon
invullen. Mede op basis daarvan wordt beoordeeld of de pioniersplek en de leergemeenschap ook in de tweede
termijn (jaar 3 t/m 6) nog bij elkaar passen. In de leergemeenschap staat de viervoudige verbinding centraal:
●
●
●
●

Verbinding met de context, waar de pioniersplek zich op richt.
Verbinding met God, die door zijn Geest Zelf al aan het werk is in die context.
Verbinding met elkaar, als mensen die samen vormgeven aan de pioniersplek.
Verbinding met het grotere geheel van de kerk, waaruit de pioniersplek is ontstaan.

In dit sjabloon wordt gevraagd hoe deze viervoudige verbinding tot uitdrukking komt bij de pioniersplek.
Daarnaast wordt gevraagd hoe dat doorwerkt in de ontwikkeling van de visie, missie en organisatie van de
pioniersplek.
Bij elk punt worden hulpvragen gesteld. Na het invullen mogen die weggelaten worden. De pionierbegeleider
kan helpen bij het invullen. Als er dan nog onduidelijkheden blijven, kan contact opgenomen worden met het
landelijk team pionieren. Contactgegevens en informatie met betrekking tot pionieren zijn te vinden op
lerenpionieren.nl.
Naam pioniersplek:

De Plaats

Plaats pioniersplek:

De Plaats 5, Hollum

Versiedatum vervolgplan:

augustus 2019

Voortrekker pioniersteam
Wie is de voortrekker binnen het team dat verantwoordelijk is voor de pioniersplek?
Voor- en achternaam:
Straat en huisnummer:
Plaats en postcode:
Telefoon:
E-mailadres:

Sijbrand Alblas
Camminghastraat 12
2678VK
0681376707
sijbrandalblas@gmail.com

Contactpersoon betrokken gemeente(n) of classis
Wie is namens de lokale gemeente(n) en/of de classis de contactpersoon voor deze pioniersplek?
Voor- en achternaam:

Klaas Touwen

Functie:

Voorzitter Stichting De Plaats

Telefoon:
E-mailadres:

Start en ontwikkeling
Vertel kort iets over de start en ontwikkeling van de pioniersplek. In welk jaar is het initiatief van start gegaan?
Wat waren de belangrijkste momenten voor de pioniersplek? In hoeverre is jullie aanpak veranderd?
De pioniersplek is opgestart omdat de Amelander kerken de verbinding met de jongere generaties
verloren.Tegelijkertijd werd in de Hervormde kerk geconstateerd dat de financiële middelen en menskracht
voor handen zijn om hierin iets te betekenen.
In 2018 is de pioniersplek van start gegaan. Een belangrijke ontdekking was de vondst van een welput in de
achtertuin. Deze hebben we weer tevoorschijn gehaald en is 4,5 meter diep. Deze put is ook bepalend
geworden voor onze identiteit. We verzamelen ons telkens rond de bron. Geen van ons heeft de waarheid in
pacht, maar we putten telkens weer moed en inspiratie uit die oude verhalen van de christelijke traditie, de
verhalen uit de Bijbel en de verhalen van elkaar. We verzamelen ons rond de bron waar levend water te
vinden is voor onze ziel. Het water is tevens ook een spiegel. We worden door die verhalen bepaald bij wie
we zijn in Gods ogen. Het is ook het water dat ons de levenskracht geeft om ons leven in te richten naar
Gods bedoeling, en samen te zoeken wat die bedoeling is.
Programma voor jong en oud
Een belangrijke aanpassing is dat we ons niet alleen op jongeren richten, maar ook op ouderen. Dit is
gekomen doordat we ervaren hebben dat ook ouderen op Ameland behoefte hebben aan andere vormen van
kerk-zijn. Tevens is de betrokkenheid van de oudere generatie essentieel voor het draagvlak van de
pioniersplek.
Ook vanuit theologisch oogpunt zijn hier goede redenen voor. We kiezen als leden van het lichaam van
Christus niet elkaar uit, maar zijn door hem uitgekozen. Het evangelie is er voor jong en oud en mag dus ook
aan allen gedeeld worden. Het laat de kinderen tot mij komen en het laat de ouderen tot mij komen gaan
hand in hand. Mensen die vanuit zichzelf heel verschillend zijn, die zijn in Christus verbonden met elkaar.
Juist in die diversiteit ontdekken we bij elkaar hoe Christus in ons leven aan het werk is.
Contact met 30 - 50 jarigen
We constateerden onlangs dat we niet veel contacten hebben met de doelgroep 30-50 jarigen op het eiland.
Met enkelen hebben we wel contact via de kinderochtenden, en er zijn er die vrijwilliger zijn bij De Plaats. We
gaan daarom op korte termijn met een aantal leden van ons pioniersteam en een aantal leden van de
doelgroep zelf om de tafel zitten om te ontdekken waar de behoeftes liggen en wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
Wel is er een gespreksgroep gestart met oa. zeven jongeren tussen de 20 en 40 jaar. De meesten zijn geen
kerkgangers. In deze gespreksgroep wordt het leven van Jezus en ons eigen leven met elkaar vergeleken en
staan we stil bij levensvragen.
Rol predikant-pionier
In het eerste jaar was ik als pionier vooral de kartrekker en persoonlijk betrokken bij de meeste activiteiten.
Momenteel is het percentage van de activiteiten waarvoor ik in de uitvoering eindverantwoordelijk ben een
stuk lager. Hierdoor ben ik tijdens de activiteiten waar ik aanwezig ben vrijer om contacten op te bouwen met
de bezoekers. Tegelijkertijd is het een grote kracht dat veel activiteiten niet (langer) van mij afhankelijk zijn. Ik
kan me nu focussen op de activiteiten die het meeste zorg nodig hebben. Dat zijn momenteel de activiteiten
met jongeren. Ook wil ik komend jaar investeren in De Plaats als trekpleister voor mensen die enkele dagen
in retraite willen. Tevens hoop ik in de toekomst meer tijd te creëren om me te verdiepen in de werkzame
praktijk van vergelijkbare pioniersplekken, zodat ik met innovatieve ideeën ook De Plaats naar een hoger plan
kan tillen.
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Verbinding met de context
Hoe spelen jullie in op wat er leeft in de omgeving? Met welke niet-kerkelijke organisaties en mensen werken
jullie samen? Hoe bouwen jullie aan relaties met mensen die nog niet betrokken zijn bij de pioniersplek?
Momenteel werken we met de volgende organisaties samen:
-

De Amelander
Stichting jongeren aan de wal
Sociaal Cultureel Werk
Locale gemeente
Persbureau Ameland

De Amelander is een blad dat 11x per jaar wordt uitgegeven op Ameland. De verbinding met dit blad is heel
natuurlijk omdat de voorzitter van De Plaats ook de eigenaar is van De Amelander. De betrokkenheid van de
redactie van dit blad is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van de pioniersplek. Mede dankzij de
interviews met vertegenwoordigers van De Plaats en de opname van onze activiteitenkalender zijn we van
start af zichtbaar op het eiland. Het blad wordt gelezen door zowel toeristen als eilanders.
Met de stichting jongeren aan de wal zetten we ons in voor Amelandse jongeren die al in hun vroege
tienerjaren op kamers gaan om een middelbare school of een vervolgopleiding te volgen. Vaak zijn zij nog
onvoldoende hierop voorbereid en is de stap te groot. Zo willen we o.a. Amelandse jongeren een kookcursus
geven. Tevens bouwen we op deze manier nieuwe contacten op.
Met de stichting Sociaal Cultureel Werk is er zo nu en dan afstemming over ons activiteitenprogramma. Zij
organiseren ook activiteiten voor jongeren op Ameland en we willen overlap dus voorkomen. Wel merken we
dat het SCW (nog) niet zo openstaat voor verdere samenwerking, omdat zij geen religieuze identiteit willen
hebben.
Met de lokale gemeente is het overleg goed. Zij zijn enthousiast over het initiatief en zien de meerwaarde
hiervan. De wethouder is op bezoek geweest en er zijn ook persoonlijke contacten met de gemeente.
Met persbureau Ameland liep het contact in een eerdere fase moeizaam, maar dat gaat ondertussen veel
beter. Tijdens de opening kregen we een halfjaar abonnement zodat we onze activiteiten gratis via het
persbureau kunnen promoten. We overwegen om een betaald abonnement af te sluiten.
We merken in de praktijk dat mensen persoonlijk benaderen voor een specifieke bijdrage erg goed werkt. Zo
willen we rond bevrijdingsdag Amelanders met een oude legertruck vragen om de kinderen rond te rijden over
het eiland. Mensen staan hier in de regel voor open, het past bij de Amelander mentaliteit dat je elkaar helpt.
In vergelijking tot het eerste jaar lijkt de weerstand op eiland lijkt minder hevig. Dit betekent zeker niet dat het
helemaal verdwenen is. De aanwezigheid van De Plaats lijkt wel meer geaccepteerd te zijn. Tegelijkertijd
merken we dat het lastig is om langdurige relaties op te bouwen met echte Amelanders. De ene keer is men bij
een activiteit aanwezig en hebben we een goede tijd. Toch kan het dan maanden duren voordat dezelfde
persoon weer eens langskomt. Veel Amelanders zijn primair loyaal aan hun familie en vrienden die ze al
levenslang kennen. Er is niet altijd behoefte aan een extra activiteit en nieuwe contacten. We blijven dan ook
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nog op zoek naar nieuwe manieren waarop we wel de verbinding kunnen leggen.

Verbinding met God
Geloofsontwikkeling en inwijding
Hoe helpen jullie mensen uit jullie netwerk met geloven verkennen? Begint (een deel van) de pioniersplek zich
meer te ontwikkelen tot geloofsgemeenschap? Hoe ziet dat er nu uit? Zien jullie mensen groeien in hun
geloof?
Bij de Sing-inn zijn vaak 15 - 20 personen aanwezig. Hier wordt gezongen, maar mensen nemen ook spontaan
gedichten mee of vertellen een verhaal. Het is een laagdrempelig samenzijn. Deze groep heeft een vaste kern,
maar er zijn ook geregeld nieuwe gezichten aanwezig. Amelanders en toeristen verbinden zich hier
gemakkelijk met elkaar. Deze groep heeft trekken van een geloofsgemeenschap.
Omdat we voortdurend ook nieuwe mensen op bezoek hebben ontstaat er niet snel een vaste groep. Wel zijn
er veel gelegenheden waarop het geloofsgesprek plaatsvindt. In dat opzicht is de bron een goed beeld om de
betekenis van De Plaats te duiden. We zijn een plek voor pelgrims die weer op krachten en energie komen, en
in contact willen komen met de bron van het leven.
We zien in de zomerperiode ook al enkele mensen langer op het eiland blijven om zoveel mogelijk van de
activiteiten van De Plaats bij te kunnen wonen. Voor hen is De Plaats ook een plek waar ze weer even thuis
komen en herkent worden. Ze ervaren het als een herberg.

Vieren en sacramenten
Hoe en met welke frequentie vieren jullie als geloofsgemeenschap het geloof? Krijgen sacramenten en andere
bijzondere bedieningen daarbij ook al een plek? Zo ja, hoe vaak vond dat plaats in het afgelopen jaar?
We hebben ervoor gekozen om geen vieringen aan te bieden. Dit omdat er al genoeg kerken op Ameland zijn
voor de mensen die behoefte hebben aan een viering. Wij willen er juist zijn voor degenen die zoeken naar
andere vormen. Doopbedieningen en avondmaal worden dan ook in de locale kerken gedaan. Wel is een
enkeling die enthousiast is geworden over het pionieren nu ook meer betrokken bij het kerkenwerk. En toen
onze dochter Hannah gedoopt werd waren ook velen vanuit de pioniersplek ook aanwezig in de dienst.

Aantal doopbedieningen tot 12 jaar
Aantal doopbedieningen vanaf 12 jaar
Aantal avondmaalsvieringen
Aantal huwelijks/relatie-inzegeningen
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Aantal begrafenissen

Verbinding met elkaar
Verbinding met elkaar in het pioniersteam
Hoeveel mensen zijn deel van het pioniersteam? Wat waren belangrijke ontwikkelingen binnen het team? Hoe
vaak komen jullie bij elkaar? Hoe is de balans tussen met elkaar vergaderen over organisatorische zaken,
persoonlijk met elkaar meeleven en samen iets van het geloof ervaren?

Afgelopen jaar hadden we tussen de twintig en vijfentwintig vaste vrijwilligers. Hiervan zijn zeven personen
onder de veertig jaar. Het pioniersteam dat de trainingen bezoekt bestaat uit zes personen.
Een belangrijk onderdeel van het team is de Creagroep. Deze is verantwoordelijk voor de activiteiten die voor
Amelanders georganiseerd worden. We hebben dit jaar met een jaarplanning gewerkt en konden hierdoor
zonder al te veel stress alles goed organiseren. De nadruk lag echter wel op de organisatorische kant. Het
voornemen is dan ook om in de nieuwe jaarplanning meer ruimte te creëren voor persoonlijk gesprek en
meeleven met elkaar.
Dit jaar zijn hebben we twee keer een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers. De eerste avond had een
inhoudelijk karakter, waarbij we in gesprek gingen over de vraag wat ons motiveert om te pionieren. De
tweede avond hebben we Chinees gegeten en gezellig bijgepraat.
Van de vrijwilligers horen we terug dat ze zich gezien voelen in De Plaats. De inzet en betrokkenheid van vele
vrijwilligers is dan ook groot. Met sommigen is er bijna dagelijks contact. Het meeleven met elkaar is dan ook
intensief.
Verbinding met elkaar in het netwerk
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Hoe heeft de onderlinge betrokkenheid in het netwerk van jullie pioniersplek zich ontwikkeld? Hoeveel mensen
zijn nu regelmatig betrokken? (Richtlijn: minimaal maandelijks bij een activiteit.) En met hoeveel mensen is er
incidenteel (enkele keren per jaar) contact? Maak daarbij een onderscheid naar mensen die al kerkelijk actief
waren en mensen die dat niet of nauwelijks waren. Een schatting volstaat. Zijn de mensen bereikt die eerder
als doelgroep zijn omschreven in het pioniersplan? In hoeverre dragen betrokkenen bij aan de organisatie en
financiën van deze plek?

Een moeilijkheid in de beantwoording van deze vraag is dat we veel contact hebben met vaste toeristen. Zij
zijn niet maandelijks betrokken, maar vaak wel intensief betrokken wanneer zij op het eiland zijn. Ik beschouw
hen in de tabel toch als incidentele contacten. In veel gevallen zijn zij al wel kerkelijk zeer actief en bezoeken
daarom ook in hun vakantietijd activiteiten die hierbij aansluiten. De kerkelijke achtergronden zijn wel zeer
divers.

Stevig betrokken mensen

Incidentele contacten

Was al kerkelijk actief

30

150

Was niet kerkelijk actief

15

20

Verbinding met de kerk
Denk bij ´verbinding´ ook aan woorden als ´verbond´ of ´bondgenootschap´. Pioniersplekken worden
gestimuleerd om zich op tenminste twee niveaus te verbinden met de Protestantse Kerk: lokaal met één of
meer gemeente(n) en landelijk in de leergemeenschap pionieren. Hoe hebben deze verbindingen zich
ontwikkeld? Hoeveel contact was er? Op welke manier? Was er sprake van constructief contact, elkaar
steunen en van elkaar leren of juist niet? Welke verbeterpunten zien jullie voor jezelf en welke voor de
gemeente(n) en de landelijke kerk?
Verbinding met plaatselijke gemeente
De Plaats begint zich ook meer los van de kerkelijke gemeenten te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is dat
verschillende vrijwilligers die nauwelijks kerkelijke betrokkenheid hadden zich wél zijn gaan inzetten voor het
werk van De Plaats. Een enkeling is hierdoor ook in de kerkelijke gemeente actiever geworden. Het gaat met
name om jonge vrijwilligers.
Ook het bestuur van De Plaats begint zich los van de zendende kerk te ontwikkelen. Voorheen waren alle
bestuursleden ook ambtsdrager, dat geldt nu nog voor één van de bestuursleden.
Halfjaarlijks contact
Ieder half jaar is er contact met de zendende kerk. In dit overleg wordt vertelt wat de ontwikkelingen zijn in De
Plaats en ook de financiën worden doorgenomen. We hebben gemerkt dat deze contactmoment helpen om de
kerkenraad op een positieve manier betrokken te krijgen bij De Plaats. Het draagvlak in de kerkenraad is
afgelopen jaar duidelijk gegroeid.
Verbinding met landelijke kerk
Raad van toezicht
De stichting heeft een raad van toezicht in het leven geroepen. Zij mogen gevraagd en ongevraagd advies
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geven aan het bestuur. Deze raad van toezicht zal bestaan uit Nynke Dijkstra, Silvia Stafleu en Louis Bakker.
We geloven dat zij met hun kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de koers van De Plaats.
Pioniersweekenden
Ieder pioniersweekend zijn wij met ons pioniersteam aanwezig. Het zijn inspirerende weekenden voor ons als
team. We leren elkaar beter kennen en worden ook geholpen in het creëren van een gezamelijke visie.

Missie en visie
Wat is nu kort gezegd de missie van jullie pioniersplek? Welke toegevoegde waarde heeft deze plek? En hoe ziet
de pioniersplek er over vier jaar uit? Welke impact heeft deze plek dan op de mensen die betrokken zijn en op de
omgeving? Hoeveel betrokkenen verwachten jullie dat er over vier jaar zijn?
Missie: De Plaats is een plek waar je in aanraking komt met het levende water uit de bron. Hier ontdekken we
samen wat het volgen van Jezus in ons leven betekent.
Uit de bron komen drie kernthema’s naar boven drijven:
-

de zorg voor de schepping
het omzien naar de ander
onze relatie tot God

Geloven is iets wat je samen doet. Het is ook verweven met het omzien naar de ander en naar de schepping.
Zoals Jezus het zei: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.
Het geloof is de bron waar vanuit wij onze activiteiten ontplooien. Dit betekent niet dat het geloofsgesprek
voortdurend gevoerd wordt. Het is een ook een plaats waar je samen kunt lachen en huilen en het leven deelt. Het
gaat ons om het goede leven met God. Het is een plek waar je op verhaal komt en ook op het verhaal kunt
komen.
Een ieder mag bij ons komen en gaan met zijn of haar eigen overtuigingen en levensopvatting. We hopen
natuurlijk wel dat we met de bezoekers geïnspireerd worden door de verhalen uit de bijbel en dat we samen zicht
krijgen op het goede leven dat God voor ogen heeft. We hopen dat het inspireert om telkens een betere versie
van jezelf te worden, en om in Jezus voetsporen te gaan staan.
Pioniersplek over 4 jaar
Een aantal verlangens voor de pioniersplek:
Voor Amelanders
- Het grootste deel van de Amelander gemeenschap ziet de toegevoegde waarde van De Plaats voor de
gemeenschap
- Vele Amelanders weten gemakkelijk over de drempel van De Plaats te komen
- Er zijn Amelanders die hier ontdekken wat het voor hen betekent om Jezus te volgen en merken dat dit
van betekenis is voor hun dagelijks leven
- Amelanders ervaren verdieping in hun relatie tot God en anderen, en worden zich bewuster van hun
omgang met de schepping
Voor zinzoekers
- Er zijn veel niet kerkelijke zinzoekers die op Ameland vakantie hebben en graag langskomen bij De Plaats
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-

Er zijn veel zinzoekers die naar Ameland op vakantie gaan omdat ze aanwezig willen zijn bij de
activiteiten van De Plaats
Er zijn veel zinzoekers actief betrokken waardoor het geloofsgesprek met hen ook vorm krijgt

Stevig betrokken mensen

Incidentele contacten

Was al kerkelijk actief

50

300

Was niet kerkelijk actief

50

200

Organisatie
Hoe ziet komende jaren de organisatie van jullie pioniersplek eruit? Hoe worden besluiten genomen? Beschrijf
hierbij de organisatiestructuur van de pioniersplek zelf en de manier waarop jullie verbonden zijn met de kerk.
De Plaats is een zelfstandige stichting met een bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de randvoorwaarden,
zoals huisvesting, de aanstelling van de beheerder, de financiën, etc. De predikant-pionier en de beheerder
vormen samen het kernteam en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij sturen samen de
creagroep (verantwoordelijk voor de activiteiten gericht op Amelanders), de zinzoekersgroep (verantwoordelijk
voor activiteiten gericht op badgasten) en de groep jonge gezinnen aan. Ook is er een PR-groep. Vanuit al
deze groepen is er een vertegenwoordiger die regelmatig aanwezig is bij de pioniersweekenden.
Het kernteam is ook aanwezig bij de bestuursvergaderingen. De punten die in de andere gremia spelen
nemen brengen zij in bij het bestuur. Zij zijn op deze manier een verbindende schakel. Ook de raad van advies
gaat twee maal per jaar de bestuursvergaderingen bijwonen.

Kerkordelijke plek in de kerk
In de komende jaren wordt er toegewerkt naar een bestendige toekomst voor jullie kerkplek, met een eigen
plek in (of naast) de kerk. Globaal zijn er drie toekomstscenario´s (zie hieronder). Wat is op dit moment jullie
keuze? Kruis dit aan. Waarom kiezen jullie hiervoor en hoe willen jullie verbonden blijven met andere
gemeenten?
Als De Plaats nemen wij ook een groot deel van het jeugdwerk in de kerken voor onze rekening. Ook worden
wij in onze inkomsten gesteund door de zendende gemeente, en is er een predikant-pionier aangesteld die
aan beiden verbonden is. Er is dus veel verwevenheid en deze zal ook blijven bestaan. Wel is onze hoop dat
het project ook meer verwezen zal raken met de andere kerken op het eiland. Gezamenlijk hebben de
Amelander kerken bijna tweeduizend leden. Op het hele eiland wonen 3600 mensen. Via de kerken zijn we
direct al verbonden met meer dan de helft van de inwoners. Als we de potentie van de kerkelijke
kaartenbakken optimaal benutten hebben we al een hele grote groep bereikt.

Richting min of meer
zelfstandige gemeente

Verweven blijven met
de zendende
gemeentes

X
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Verzelfstandigen buiten
de Protestantse Kerk

Wel of geen betaalde functies
Is er sprake van betaalde functies? Zo ja, wat zijn de kerntaken? Wat maakt deze functies noodzakelijk?
Willen jullie komende jaren veranderingen aanbrengen in het aantal functies of de omvang ervan?
Er zijn twee betaalde functies, namelijk die van de predikant - pionier en van de beheerder.
De predikant-pionier (60% aanstelling):
-

Speelt een verbindende rol tussen De Plaats en de kerkelijke gemeente
Levert een bijdrage aan het creëren van draagvlak binnen de kerkelijke gemeentes en de Amelander
gemeenschap
Legt contact met Amelander gemeenschap en zinzoekers
Initieert binnen de Creagroep, de Zinzoekers en de groep Jonge Gezinnen en draagt zo mede zorg
voor de activiteiten
Levert een bijdrage aan de koersbepaling, visie en theologische onderbouwing van De Plaats
Biedt geestelijke toerusting aan de betrokkenen bij de stichting en aan deelnemers van activiteiten
Onderhoudt contacten met de landelijke kerk

De beheerder:
-

Faciliteert de activiteiten
Is verantwoordelijk voor de agenda van De Plaats
Beheert en onderhoud de directe omgeving van De Plaats
Geeft leiding aan het team van facilitaire vrijwilligers

Samenstelling pioniersteam
Welke mensen vormen op dit moment het pioniersteam? Wat is de taakverdeling en globaal de tijdsbesteding?
De e-mailadressen gebruiken we om betrokkenen te informeren en te inspireren via de nieuwsbrief.
Hier de namen van degenen die naar het pioniersweekend gaan. De lijst vrijwilligers is veel malen groter.
Naam

E-mailadres

Uren per
week

Belangrijkste taak

Gertie van der Korst

gvdkorst@xs4all.nl

Lid zinzoekersgroep /
medewerker
Stiltewandelingen

15

Hanneke Wansink

hannekwansink90@hotmai
l.com

Lid creagroep / leiding
Rock Solid

5

Marjanne Alblas

jm.vdheiden@gmail.com

Lid Jonge Gezinnen /
leiding Kinderochtenden

5

Engbert van der Meulen

info@deplaats-ameland.nl

Beheerder

40+

Erica Faber

ericafaber@faberameland.
nl

PR

5

Sijbrand Alblas

sijbrandalblas@gmail.com

Predikant - pionier

25+
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Financiële bestendiging
Welke financieringsmodellen zijn voor jullie pioniersplek komende jaren het belangrijkst om te zorgen dat er
voldoende inkomsten zijn om de uitgaven te dekken? En op welke manieren is gebleken dat dat kansrijk is?
1.Regelmatige giften achterban

7. Vriendenkring voortrekker

2. Sociale onderneming

8. Vriendenstichting

3. Betaalde activiteiten

9. Zakelijk netwerk

4. Vrijwillige voortrekkers

10. Doorgaande fondsenwerving

5. Dragende leefgemeenschap

11. Subsidies voor activiteiten

6. Nauwelijks uitgaven

12. Blijvende steun door kerk

Financieel beheer
Op welke rekening kan de landelijke bijdrage voor pionierbegeleiding gestort worden?
IBAN-nummer:
Ten name van:

Wie is er verantwoordelijk voor het financieel beheer van deze pioniersplek?
Voor- en achternaam:
Telefoon:
E-mailadres:

Financiële verantwoording afgelopen pioniersjaar
Willen jullie voor de financiële verantwoording onderstaand overzicht invullen? Let op: de gehanteerde jaren
lopen vanaf de ingangsdatum van de samenwerkingsovereenkomst en kunnen afwijken van de kalenderjaren.
Maak een inschatting als het jaar nog niet is afgerond.

Inkomsten

Begroting
afgelopen jaar

Realisatie
afgelopen jaar

Uit reserve van voorgaande jaren
Bijdragen lokale gemeente(n)

26333

26333

8000

8000

€ 1.800

€ 1.800

Bijdrage Maatschappij van Welstand

4000

4000

Bijdragen overige fondsen

5600

5600

Bijdrage landelijke kerk
Bijdrage voor pionierbegeleiding
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Bijdragen betrokkenen

27220

29510

Overige bijdragen

10400

12641

Totaal

83353

87884

Begroting
afgelopen jaar

Uitgaven
Vrijwilligersvergoedingen

Realisatie
afgelopen jaar

500

833

Personele kosten

52000

57163

Pionierbegeleiding

€ 1.800

1800

11100

11725

Training en gezelligheid kernteam

7000

8173

Communicatiekosten

9108

11489

Overige kosten

1394

873

82902

92055

Huur locaties
Aanschaf spullen

Totaal

Overschot of tekort
Saldo

-4171

Toelichting op de verantwoording
Geef bij grote afwijkingen tussen begroting en realisatie een toelichting. Als er een overschot is, licht dan toe
waarvoor jullie dit zouden willen gebruiken; en neem dat bedrag op bij de post ‘Uit reserve in voorgaande
jaren’ in de begroting hierna.

Begroting voor de komende pioniersjaren
Willen jullie voor de komende vier jaar een begroting maken? Daarvoor graag de volgende indeling hanteren.

Inkomsten

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Uit reserve van voorgaande
jaren
Bijdragen stevig betrokkenen

10062

10180

10300

10421

Bijdragen deelnemers
activiteiten

19278

19568

19863

20164
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Bijdragen zendende
gemeente(n)

26333

26333

26333

26333

8000

8000

8000

8000

€ 1.800

€ 1.800

€ 1.800

€ 1.800

Bijdrage Maatschappij v.
Welstand

4000

4000

4000

2500

Bijdragen overige fondsen

5600

5600

5600

7000

Overige inkomsten

11661

11894

12132

12375

Totaal

86734

87375

88028

82093

Bijdrage Protestantse Kerk
Subsidie pionierbegeleiding

Uitgaven

Jaar 3

Vrijwilligersvergoedingen

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

750

750

750

750

58306

59472

60662

61875

Kosten locaties

12652

12727

12803

12881

Communicatiekosten

11405

11532

11662

11794

8336

8503

8673

8847

€ 1.800

€ 1.800

€ 1.800

€ 1.800

1050

1050

1050

1050

94299

95834

97400

98997

Personele kosten
Activiteitenkosten

Aanschaf spullen eenmalig
Training en gezelligheid
kernteam
Pionierbegeleiding
Overige kosten
Totaal

Toelichting op de begroting
Geef een korte toelichting op de belangrijkste inkomsten en uitgaven en bijzonderheden daarbij. Onderbouw
daarbij ook jullie prognoses bij de grootste inkomstenposten en jullie keuzes bij de grootste uitgavenposten.

Ondertekening
Met de ondertekening van dit document verklaren ondergetekenden dat alle noodzakelijk betrokkenen vanuit de
pioniersplek en de zendende gemeente (waaronder het CvK) de inhoud van deze deze aanvraag kennen en dat
men heeft ingestemd met het indienen daarvan bij het landelijk team pionieren.
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De voortrekker van het pioniersteam:

De financieel verantwoordelijke:

Ballum, 29-1-2020
Klaas Touwen

Ballum, 29-1-2020
Sjouke Winia

De contactpersoon van de zendende gemeente(n):

De (pionier)begeleider:

Ballum, 29-1-2020
Sijbrand Alblas

Ballum
Louis Bakker
Otto Grevink
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