“Van de Heer is de aarde en alles, wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.”
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1.

Inleiding

Op 22 oktober 2006 vierden de Doopsgezinde Vredesgroep en Bijzondere Noden het feit dat zij gefuseerd
waren en samen doorgingen onder een nieuwe naam, doopsgezind WereldWerk, Stichting voor
Solidariteit en Vrede. Er was een lange tijd aan vooraf gegaan waarin allerlei organisatorische problemen
opgelost werden en waarin beide partners elkaar beter leerden kennen.
Om echter werkelijk één organisatie te kunnen worden bleek meer nodig te zijn. Er werden aparte dagen
georganiseerd om gedachten, culturen en aannames samen te brengen en beide partners het gevoel te
geven dat de nieuwe organisatie niet een optelsom was van twee organisaties maar dat er een nieuwe
organisatie geboren was waarin een ieder een nieuwe rol zou hebben. Het feit dat het werk van de
“ander” voortaan jouw werk is, daarvoor moet de knop radicaal om. We besloten om samen een
beleidsplan te maken voor de nieuwe organisatie. Dat werk heeft onze neuzen dezelfde kant uitgekregen
en met trots kunnen we dan ook zeggen: dit is doopsgezind WereldWerk, dit willen wij en zo gaan we het
doen!
Voor u ligt het beleidsplan 2007 - 2012. Een plan voor de komende vijf jaar. In dit plan krijgen de
gemeentes een belangrijke plaats. Ook zijn er koerswijzigingen in opgenomen die te maken hebben met
een veranderende focus op de wereld en met veranderende inzichten in onze eigen manier van werken.
Wederkerigheid tussen dgWereldWerk en onze partners loopt als een rode draad door onze aktiviteiten.
Wij zijn ons ervan bewust dat communicatie van groot belang is. Om onze doelstellingen maximaal te
kunnen halen willen wij transparant zijn naar de buitenwereld toe en daarmee gebruik maken van alle ons
ten dienste staande communicatiemiddelen.
Ook andere aktiviteiten gaan wij opzetten zoals het organiseren van vrijwillige uitzending en een
studiefonds als ook het aktief werken met de Vriendenraad. Allemaal nieuwe ontwikkelingen.

2.

Opbouw van de nota

Op basis van de reeds eerder geformuleerde visie en missie hebben wij uitgangspunten geformuleerd in
hoofdstuk 5. Deze tien uitgangspunten zijn onze pijlers. Bij het accepteren van projecten spelen zij een
zwaarwegende rol. De uitgangspunten 1 t/m 6 gaan over de vraag wat we doen en de uitgangspunten 7
t/m 10 geven antwoord op de vraag hoe we dat gaan doen. De aard van de steun en de doelgroepen zijn
achtereenvolgend geformuleerd.
Na het vaststellen van deze uitgangspunten hebben we eerst onze projecten gelegd langs de
uitgangspunten om te onderzoeken of er projecten of aktiviteiten waren die “uit de rails” liepen (hoofdstuk
6). Aansluiten hebben we met dezelfde blik naar onze huidige partners gekeken (hoofdstuk 7).
Hoofdstuk 8 en 9 gaan over de richting die wij op willen gaan en de aktiviteiten die wij willen ontwikkelen.
Deze aktiviteiten zijn deels faciliterend aan de projecten en deels ingegeven door nieuwe ontwikkelingen
zoals de zwaarte die wij willen geven aan de samenwerking met de Doopsgezinde Gemeenten en de
ontwikkelingen binnen Europa.
Hoofdstuk 10 geeft aan dat nieuwe aktiviteiten nieuwe partners zullen meebrengen maar dat er ook
partners zijn met wie besprekingen gevoerd zullen worden voor een verdere en nauwere samenwerking
dan tot nog toe.
Hoofdstuk 11 gaat over de financiën: op nieuwe vragen willen wij een antwoord formuleren zoals op de
vraag bij welke bank wij beleggen en in wat wij investeren.
Hoofdstuk 12 ten slotte gaat over onze nieuwe organisatiestructuur waarin wij ons werk zo praktisch
mogelijk moeten kunnen uitvoeren.
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3.

Visie

“Van de Heer is de aarde en alles, wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.”
Deze woorden van Psalm 24 roepen ons op om gezamenlijk het grote experiment van Gods vrede en
liefde in de wereld gestalte te geven. De uitwerking hiervan is veelzijdig en omvat hulpwerk en
vredesbevordering in internationaal doopsgezind en in oecumenisch verband. Duurzame ontwikkeling en
zorgvuldig gebruik van alles, wat ons op deze aarde gegeven is, staan centraal, als wij de aarde willen
bewonen, zoals God het bedoeld heeft.
Wij voelen ons daartoe geroepen door onze gemeenschappelijke bijbelse grondslag.

4.

Missie

Doopsgezind WereldWerk, stichting voor solidariteit en vrede beoogt om - gericht op de volheid van Gods
komend rijk - voor, namens en met doopsgezinden te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid.
Zij ziet het als haar taak om met haar expertise Nederlandse doopsgezinde gemeenten en anderen te
stimuleren zich hiervoor in te zetten en hen daarbij te ondersteunen.

5.

Uitgangspunten

Op grond van bovenstaande visie formuleren we de volgende tien uitgangspunten. We onderscheiden
daarbij “wat” we willen doen en “hoe” we dat willen doen. Daarnaast onderscheiden we de aard van de
steun en de doelgroepen.
Wat willen we doen?
1. Verbinding tussen hulpwerk en vrede
 Wij zijn er van overtuigd dat het bieden van materiële hulp verlichting en vrede brengt in
de harten van de mensen. Daarom is onze focus gericht op werk dat uitzicht biedt op
deze beide elementen.
2. Kiezen voor onderdrukten en machtelozen
 Vanuit onze uitgangspunten armoedebestrijding, solidariteit en het bevorderen van vrede,
trekken wij ons het lot aan van onderdrukten en machtelozen. Wij proberen voor hen de
omstandigheden waarin zij zich begeven te verzachten.
3. Wederkerigheid, ontmoeting, solidariteit
 Wij hebben de overtuiging dat het kennen van de ander aan wie wij onze hulp aanbieden,
in welke vorm ook maar, een wederzijdse verrijking brengt. Persoonlijke ontmoeting
inspireert ons. Wij leren wie die ander is. Wij leren de wereld kennen van die ander en
diens cultuur. Er ontstaat solidariteit.
 Wij proberen die wederkerigheid, ontmoeting en solidariteit te bewerkstelligen door
mensen uit te zenden naar landen waar hulp nodig is en door mensen uit te nodigen naar
Nederland te komen.
4. Armoedebestrijding
 Middels materiële in immateriële hulp proberen we de kwaliteit van leven te verbeteren
van (groepen) mensen waarbij vrouwen en kinderen een belangrijke plaats innemen.
 De hulp moet structureel zijn en bevorderen dat mensen in hun eigen kracht komen te
staan (empowerment). Het bevorderen van kennis is daar onlosmakelijk mee verbonden.
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5. Bewustwording van het vredesdenken
 Wij bevorderen het doopsgezinde vredesdenken door dit gedachtegoed verder uit te
werken en uit te dragen. Op deze manier bevorderen wij bewustwording van dit
gedachtegoed en leveren wij een bijdrage aan het vergroten van gerechtigheid op aarde.
6. Bewustwording van duurzaam beheer
 Op gebied van milieu, investeringen, projecten en aktiviteiten maken wij keuzes die
gericht zijn op duurzaam beheer van de aarde en van de ons beschikbaar gestelde
middelen. Deze keuzes worden zichtbaar in de aktiviteiten die wij doen en de projecten
die wij steunen.
Hoe gaan we het doen?
7. Werken via doopsgezinde structuren en partners
 Ons werk loopt bij voorkeur via doopsgezinde structuren en partners of via organisaties
waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.
8. Bewustzijn binnen de Nederlandse Doopsgezinde Broederschap
 Wij spannen ons in om de door ons opgedane kennis en ervaring te delen met de
Doopsgezinde Gemeentes in Nederland, deze zo goed mogelijk op de hoogte te houden
van onze projecten en deze beiden, gemeenten en projecten met elkaar te verbinden.
9. De Gemeenten zijn drager
 Wij doen ons werk in opdracht van de Nederlandse Doopsgezinde Broederschap. Deze
broederschap is het fundament, de drager van waaruit wij werken. Van ons werk leggen
wij jaarlijks verantwoording af aan de Doopsgezinde Broederschap middels een
jaarverslag.
10. Financiën, rentmeesterschap
 Wij beheren de gelden die ons beschikbaar gesteld worden om onze doelen te bereiken
als een goed rentmeester. Wij leggen daarvan openbaar verantwoording af door het
maken van een jaarlijkse financiële rapportage die wij door de accountant laten
goedkeuren. Beleggen van gelden doen wij zodanig dat wij én een maximaal rendement
halen uit de belegde gelden én dat de maatschappijen waarbij wij de gelden beleggen
geen gewelddadige doelen steunen waar ook ter wereld.
Aard van de steun
Doopsgezind WereldWerk biedt de volgende soort steun:
Financiële steun
 Wij bieden financiële steun door via betrouwbare partners en liefst via doopsgezinde
gemeenten ter plekke, geld over te maken. Het betreft altijd een doeluitkering.
Kennisoverdracht
 Wij kunnen steunen door het overdragen van kennis. Die kennis kan bij dgWereldWerk
aanwezig zijn onder de bestuursleden maar wij kunnen ten behoeve van onze projecten
ook kennis inroepen van deskundige derden, zoals zusterorganisaties overal ter wereld.
Te denken valt aan IMO of MCC, KiA, ICCO etc.
Menskracht


Wij kunnen steunen door het daadwerkelijk naar projecten uitzenden van personen.



Wij steunen door het zenden van goederen zoals medisch en verpleegkundig materiaal,
kleding, boeken, speelgoed, rolstoelen, naaimachines, lesmaterialen etc.

Goederen

6

Doelgroepen
Het werk van dgWereldWerk richt zich met name op de volgende (kwetsbare) doelgroepen:
 Jongeren
 Vrouwen
 Meisjes
 Kinderen
 Gevangenen
 Zieken
 indianen

6.

Uitgangspunten met huidige projecten en aktiviteiten

Op de meeste projecten en aktiviteiten (bijlage 3) zijn meerdere uitgangspunten van toepassing.
De verdeling van de projecten en aktiviteiten over de uitgangspunten levert het volgende beeld op:
1 = verbinding tussen vrede en hulpwerk - 10x
2 = kiezen voor onderdrukten en machtelozen - 16x
3 = wederkerigheid, ontmoeting, solidariteit - 15x
4 = armoedebestrijding - 13x
5 = bewustwording van het vredesdenken - 5x
6 = bewustwording van duurzaam beheer - 6x
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Verbinding tussen hulpwerk en vrede

Kiezen voor onderdrukten en machtelozen

Wederkerigheid ontmoeting solidariteit

Armoedebestrijding

Bewustwording van het vredesdenken

Bewustwording van duurzaam beheer

Vastgesteld kan worden dat onze projecten en aktiviteiten allemaal passen binnen onze uitgangspunten.
Geconcludeerd kan worden dat wij de komende jaren onze huidige projecten en aktiviteiten continueren.
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7.

Uitgangspunten, partners

Over het toedelen van partners (bijlage 4) naar de uitgangspunten kan hetzelfde worden vastgesteld als
over de projecten en aktiviteiten: al onze partners passen binnen onze uitgangspunten. Geconcludeerd
kan worden dat wij de komende jaren de kontakten met onze huidige partners handhaven. Wij hebben wel
nieuwe partners nodig in de toekomst. Daarover meer in hoofdstuk 10.

8.

Richting van de toekomst

Focus op Afrika en Palestina
DgWereldWerk heeft, vroeger als Bijzondere Noden, jarenlang veel steun gegeven aan onze zuster en
broeders in Zuid Amerika, in Brazilië, in Argentinië, in Uruguay en in Paraguay. Zowel materieel als
financieel al immaterieel. Door de jaren heen zijn er heel veel bezoeken geweest vanuit Nederland apart
en vanuit de IMO. Vele containers hulpgoederen gingen die kant op. Veel aktiviteiten van doopsgezinden
aldaar ontvingen financiële steun. En nog altijd steunen wij, middels IMO, vele projecten die nu door de
doopsgezinden zelf gerund worden. Voorbeelden daarvan zijn de hulp aan indianen (Ascim), het
adoptieproject (Amas), het hulpproject aan boeren in Paraguay Covesap, het jongenshuis Siquèm
enzovoorts.
Er is echter een algeheel gevoelen dat het gemiddeld in Zuid Amerika beter gaat met veel mensen dan in
Afrika. Dit gevoelen leeft bij alle IMO partners. IMO is om die reden een voorzichtige verandering aan het
maken: de focus komt meer te liggen op Afrika en wat minder op Zuid Amerika. Er zijn al enige projecten
die IMO steun ontvangen zoals een HIV project in Ethiopië, een agrarisch project in Congo. Ook voor
projecten in Tanzania bestaat belangstelling bij de partners.
dgWereldWerk steunt momenteel zelf al een aantal projecten in Tanzania zoals het doopsgezinde Shirati
Hospital en de kleuterschool aldaar. Er wordt een medisch student gesponsord in Musoma en er wordt
een arts gesponsord om in Nederland te studeren.
Dit zijn ontwikkelingen die gaande zijn. De vraag is, is het nodig en mogelijk om ten aanzien van projecten
in zuid Amerika te komen tot een gereguleerde afbouw. Het “zo ja en hoe dan”, zal besproken worden op
het komende wereldcongres in Asunción in Paraguay in 2009.
Ten aanzien van Palestina is er ook een verandering in het denken. Er wordt minder 100% pro Israël
gedacht dan enige jaren geleden. Om die reden heeft dgWereldWerk een project gesteund waarbij
Palestijnen leren om waterputten te onderhouden en is onlangs ingestemd met het verlenen van een
studiebeurs aan een Palestijnse medisch studente.
Wederkerigheid
Het is niet nieuw dat het vroegere Bijzondere Noden afscheid wilde nemen van éénrichtingverkeer in onze
hulpwerkrelaties. Wederkerigheid is ook binnen het huidige dgWerelWerk een belangrijk onderwerp. Met
die wederkerigheid wordt bedoeld dat wij van mening zijn dat wij iets kunnen brengen maar dat wij ook
iets kunnen en moeten halen. Zoals het kennen van de partners waarmee wij werken, het kennen van hun
culturen, het kennen van hun sociale en religieuze opvattingen. Dat is van belang voor het welslagen van
de projecten maar het is ook geest verruimend voor onszelf. Het echte kennen van elkaar maakt dat wij
elkaar beter begrijpen, meer begrip hebben van leefomstandigheden, keuzes die gemaakt worden,
godsdienstige uitingen en hun symbolen, politieke contexten waarin mensen leven. Dat alles maakt dat er
banden gesmeed worden waar ons werk, hulpwerk en vredeswerk, wortel kan schieten en een duurzaam
resultaat kan afwerpen.
dgWereldWerk zal in al haar aktiviteiten wederkerigheid nastreven.
Om dit streven handen en voeten te geven zal dgWereldWerk zich de komende jaren bijzonder inspannen
om de Nederlandse doopsgezinde gemeenten te verbinden met de projecten. Hiervoor zullen alle
gemeentes bezocht worden. Er zal een presentatie gegeven worden en een projectenklapper worden
overhandigd. Om die reden zal dgWereldWerk zich intensiever gaan profileren op communicatie gebied:
website, nieuwsbrief, folders etc. Ook de organisatiestructuur zal zodanig worden aangepast dat de
gemeentes gefaciliteerd worden bij hun projectenwerk. Er zullen belangstelling groepen komen waar
individuen en gemeentes in kunnen participeren (zie bij organisatiestructuur).

8

Geestelijke nood
Met name in het project Internationale Vredes Gemeente is de relationele kant van hulpwerk dominant.
Wat betekent dat? Is de nood niet materieel maar geestelijk? Bestaat het hulpwerk uit het verlenen van
geestelijke hulp? Dat is een nieuwe kant van ons hulpwerk. Willen we dat en kunnen we dat. Die
discussie zal de komende jaren gevoerd moeten worden.
Ons werk vraagt ook regelmatig om bezinning rond thema’s als gerechtigheid en gelijkheid.
Om die reden zal dgWereldWerk zich beraden op de noodzaak een theoloog in het bestuur te hebben.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een steeds prominenter onderdeel van onze besluitvorming rond projecten geworden.
Duurzaamheid in onze relaties komt tot uitdrukking in onze wens naar partnerschap en wederkerigheid.
Duurzaamheid in projecten komt naar voren in de aard van de ondersteuning: leidt de ondersteuning tot
een duurzaam resultaat. Bij voorbeeld: leidt financiële steun om een irrigatie systeem weer in werking te
krijgen, tot duurzame akkerbouw en daarmee tot het oplossen van het voedselprobleem.
Werken in oorlogsgebieden
Binnen dgWereldWerk zal de komende tijd de discussie worden gevoerd of wij niet meer projecten
zouden moeten steunen, via derden, in oorlogsgebieden zoals b.v. Afghanistan. dgWereldWerk steunt,
middels IMO, een bakkerij daar. Dat is echter toevallig. Wij zijn van mening dat ons uitgangspunt “kiezen
voor onderdrukten en machtelozen” ook zou kunnen betekenen dat wij hulpwerk steunen in
oorlogsgebieden of gebieden waar brandhaarden zijn.
Arme kant van Nederland
In Nederland wordt de kloof tussen arm en rijk de laatste jaren groter. Omdat dgWereldWerk er ook is
voor zuster en broeders in Nederland zullen wij ons er op beraden of wij meer aktiviteiten moeten
ontwikkelen binnen Nederland, om voor de betrokkenen verdere verschraling van het bestaan terug te
dringen.

9.

Toekomstige activiteiten

Verbinding met de gemeenten
Vanuit het belang van wederkerigheid in onze projectrelaties gaan wij de gemeenten meer dan voorheen
actief betrekken bij projecten. Wij doen dat middels:
de website
gemeentebezoek met presentatie en discussie
projectenklapper
nieuwe organisatiestructuur, belangstellingsgebieden
nieuwsbrief
kwartaalkrant
doopsgezind nl
gemeentebladen
Vrijwillige uitzending
Wij willen meer Nederlandse doopsgezinden en vooral jongeren de gelegenheid bieden om een periode
vrijwilligers werk te doen op een van de projecten. Wij denken daarbij aan te haken bij de Christliche
Dienste, de Duitse vrijwilligers-uitzend organisatie van de Mennonite Voluntary Organisation (MVS).
Daarnaast blijft MVS Nederland werkkampen organiseren.
Studiefonds
Vanwege de vele aanvragen die wij krijgen voor financiële steun bij het volgen van een opleiding of
studie, zijn wij van plan om een eigen studiefonds op te richten. Ter beoordeling van de aanvragen zullen
er criteria worden ontwikkeld.
Communicatieraad
Vanuit de wetenschap dat goede communicatie een belangrijk middel is om onze doelstellingen te
realiseren, zullen wij een communicatieraad oprichten. De taakstelling van de communicatieraad zal op
schrift komen. In de communicatieraad zullen, naast de staffunctionaris en een bestuurslid, ook jongeren

9

plaatsnemen; liefst jongeren die communicatie hebben gestudeerd. dgWereldWerk dient
communicatiebeleid te formuleren; de raad werkt het beleid uit. De raad dient zoveel professionaliteit te
hebben dat zij ook met eigen voorstellen komen. Op deze manier moet een consistente, samenhangende
en professionele communicatie organisatie ontstaan.
Tot de opdracht van de communicatieraad zullen in ieder geval de volgende aktiviteiten behoren: het
maken van de digitale nieuwsbrief, bijhouden van de website, collecte folders, brochures, projectklapper,
informatie in gemeentebladen, in doopsgezind nl.
Fondsenwerving
Sinds 2007 hebben wij een bestuurslid dat zich speciaal bezig houdt met fondsenwerving. Dit is
buitengewoon lucratief. Zo is het bij voorbeeld mogelijk om gelden die binnen de broederschap worden
gedoneerd, te verdubbelen (Wilde Ganzen, NCDO). Er is nu vooral expertise opgedaan met projecten in
Tanzania. De komende jaren moet geprobeerd worden deze kennis uit te breiden zodat er ook extra
gelden beschikbaar komen voor andere projecten. Daarbij moet de fondsenwerver een goed
functionerende databank hebben waarin gegevens staan betreffende soort fonds, doel waarvoor het fonds
benaderd kan worden, wat de resultaten zijn.
Kerk en Vrede
Kerk en Vrede is een vereniging op oecumenische basis.
Zij heeft de functie van een platvorm voor advies, bezinning, informatie en beïnvloeding van de politiek.
Dit laatste doet zij middels politieke lobby. Onderwerpen die spelen zijn bij voorbeeld de loskoppeling van
defensie en ontwikkelingssamenwerking. Een ander onderwerp dat op de agenda staat is het beleid van
Europa. Onderdeel van kerk en Vrede zijn de Theologische Werkgroep en de
Politieke werkgroep die met name werkt aan bewustwording. dgWereldWerk is middels het Dopers
Vredesberaad vertegenwoordigd in Kerk en Vrede. Afspraken die in Kerk en Vrede gemaakt worden
zullen in de komende beleidsperiode mede de agenda van dgWereldWerk bepalen.
Dopers Vredesberaad, incl. DVG
Aktiviteiten die het Dopers Vredesberaad ontwikkeld zijn nauw verbonden met de aktiviteiten van Kerk en
Vrede. Dopers Vredesberaad moet het Nederlandse platvorm zijn voor Europa. Om dit werkelijk gezicht te
geven zal Het beraad steviger neergezet moeten worden. Hiervoor zullen aktiviteiten worden ontwikkeld.
Als een van de eerste aktiviteiten heeft het beraad een nieuwsbrief ontwikkeld die momenteel verspreid
wordt. Andere aktiviteiten zullen moeten volgen.
Europa
Sinds eind 2006 hebben Europese doopsgezinden zich in Brussel verzameld op initiatief van MCC
Europa. De bedoeling van deze besprekingen is te komen tot een structuur waar gezamenlijke
standpunten geformuleerd kunnen worden richting de EU. Het betreft onderwerpen als vrede en
veiligheid, geweldloosheid, beleid t.a.v. migratie en vluchtelingen.
Conferenties professionaliseren
Van oudsher organiseert de Doopsgezinde Vredesgroep twee keer per jaar een conferentie. Het doel van
deze conferenties is uitwisseling en ontmoeting. Het karakter van de conferenties is informeel.
Vanuit keuzes die wij gemaakt hebben om de verbinding met de gemeentes in Nederland te versterken,
bewustwording aangaande dopers gedachtegoed te stimuleren en de discussie daaromtrent te
bevorderen, zullen wij de conferenties verder professionaliseren zodat zij faciliterend zijn aan de taken
waar wij ons voor geplaatst zien.
Vriendenraad
De Doopsgezinde Vredesgroep was voor de fusie met Bijzondere Noden een vereniging met leden.
Deze leden zijn statutair overgegaan in een vriendenraad. Voor de vriendenraad zijn een aantal
bijzondere voorzieningen getroffen. Zie hiervoor bijlage 5.
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10.

Toekomstige partners

Samenwerkingsverband Duurzame Ontwikkeling (SDO).
Het SDO is een commissie van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de ADS. De aktiviteiten van deze
commissie laten zich kenschetsen door het bevorderen van duurzame interkerkelijke internationale
relaties. In die zin zijn er vele raakvlakken met de aktiviteiten van dgWereldWerk.
Op dit moment zijn er gesprekken gaande in hoeverre het wederzijds bevruchtend is om aan te sluiten bij
dgWereldWerk.
In landen waar wij onze aktiviteiten willen uitbreiden, zoals in landen in Afrika, zullen wij nieuwe partners
zoeken.
Maar ook voor het realiseren van aktiviteiten die wij van plan zijn te ondernemen op andere terreinen
zoals een vrijwilligers organisatie of het werken in oorlogsgebieden, zullen wij mogelijk nieuwe zoeken.
Nieuwe partners treffen wij ook aan in nieuwe vormen van samenwerking zoals de samenwerking rond
het Europa debat dat gaande is om gezamenlijke doperse standpunten te formuleren binnen Europa
richting kwesties bij de Europese Unie.

11.

Financiën

Groen bankieren
Investeren
Toedeling aan projecten
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12.

Organisatiestructuur

De structuur waarin wij werken dient faciliterend te zijn. Dat wil zeggen dat de structuur ons moet helpen
ons werk zo goed mogelijk uit te voeren opdat wij die doelen kunnen bereiken die wij willen. Die doelen
staan in deze beleidsnota. De vraag is nu, welke structuur past daar het beste bij? Hoe gaan we de
betrokkenheid van de gemeentes zo organiseren dat zij geborgd is. Hoe kunnen wij het werven van
andere fondsen zo organiseren dat gegevens goed toegankelijk zijn en ook juist zijn. Welke taken horen
logisch bij elkaar zodat ze door één bestuurslid gedaan kunnen worden. Wat is daarbij de taak van de
staffunctionaris. Welke specifieke taken blijven bij het dagelijks bestuur en welke taken kunnen bij
bestuursleden van het Algemeen bestuur? Wie heeft welke verantwoordelijkheid. Hoe groot moet het
dagelijks bestuur naast voorzitter, secretaris en penningmeester zijn. Allemaal zaken die hieronder
uitgewerkt worden.
Dagelijks bestuur – Algemeen bestuur – belangstellingsgroepen.
Dagelijks bestuur - totaal minimaal 5 leden.
Een dagelijks bestuur dat statutair bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris,
notulist, vertegenwoordiger JDVG…………..Uit en door de vriendenraad zijn 2 leden gekozen. De overige
bestuursleden zijn door het bestuur benoemd.
Algemeen bestuur
Een algemeen bestuur dat bestaat uit personen met specifieke taken zoals fondsen werven, en referenten
die speciale aandachtgebieden hebben zoals Intermenno, Menno’s Pleats en praktisch hulpwerk, Zuid
Amerika, Midden Amerika, Midden Oosten, Bosnië, DVG, Roemenië etc.
Belangstellingsgroepen.
Om de gemeenten een eigen en duidelijke relatie tot dgWereldWerk te geven kunnen
belangstellingsgroepen gecreëerd worden. Een belangstellingsgroep bestaat uit personen en
afgevaardigden van gemeenten die specifiek bij projecten in het betreffende gebied zijn betrokken.
Zij ondernemen gezamenlijke aktiviteiten zoals het organiseren van dagen en reizen. Zij onderhouden zelf
kontakten met de projecten, etc. Voorbeelden hiervan zijn Midden Amerika, Honduras, en Argentinië,
Neuquèn, waar de gemeenten Aalsmeer, Drachten en Meppel nauw bij betrokken zijn. Coördinatoren zijn
hier Jaap Schiere en Hielke Wierda. Een ander voorbeeld zijn projecten in Tanzania. Daarbij zijn de
doopsgezinde gemeenten Utrecht en Wageningen betrokken.
In deze belangstellingsgroepen kunnen ook andere organisaties participeren zoals de DZR betrokken is
bij Tanzania en ook naar de Tanzania dagen komt. Belangstellingsgroepen zijn bij uitstek geschikt om
aktiviteiten af te stemmen, nieuwe aktiviteiten te formuleren en noden te signaleren, kortom om beleid te
ontwikkelen. De organisatie en coördinatie van de belangstellingsgroep kan liggen bij die personen die nu
de functie van referent hebben. Zij hebben de lijn naar het algemeen bestuur waarin zij als bestuurslid
zitting hebben.
Onderstaand 2 organogrammen: van het DB en van het AB. Zelf ben ik hier niet tevreden mee. Hoe kan
het anders en vooral gecomprimeerder. Kunnen er logische clusters bedacht worden?
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Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur dgWereldWerk

Dagelijks bestuur
dgWereldWerk
Voorzitter

Vice voorzitter namens de vriendenraad

Penningmeester

Secretaris

Notulist

Belstuurslid jeugd namens de vriendenraad

IMO

Communicatie

Staf
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Algemeen bestuur dgWereldWerk

Communicatieraad

Dagelijks bestuur

Honduras en Argentinie

Belangsstellingsgroep

Intermenno

Brazilië, Paraguay, Uruguay

Belangsstellingsgroep

Fondsenwerving

Bosnië en Oost Europa

Belangstellingsgroep

Conferentiecommissie

Afrika

Belangstellingsgroep

MVS / Uitzending

Praktisch Hulpwerk en Menno’s Pleats

Aktie Pinkstergroet

Tweede penningmeester; boekhouder

Externe kontakten

Adoptieplan

Leden
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Bijlage 1: wat doen we: Partners en projecten
1 = verbinding tussen vrede en hulpwerk - 10x
2 = kiezen voor onderdrukten en machtelozen - 16x
3 = wederkerigheid, ontmoeting, solidariteit - 15x
4 = armoedebestrijding - 13x
5 = bewustwording van het vredesdenken - 5x
6 = bewustwording van duurzaam beheer - 6x

projecten

1 2 3 4 5 6

AMAS –Brazilië
(kinderopvang in kinderdagverblijven, om ouders de kans te geven
om beide te werken)

x

SERVOME – Asunción, Paraguay
(kinderopvang en scholing in armoedewijk van alleen gelaten
kinderen)

x

ASCIM – oost-Paraguay (mennonieten in Chaco)

x

COVESAP – oost-Paraguay

x

x

x

x
x

Vrouwenproject – in omgeving Asunción, Paraguay (educatie voor
vrouwen, bv tuinieren, voedselveiligheid, productie van
marktkoopwaar)

x

Ziekenhuis – oost-Paraguay (gezondheidszorg, geneesmiddelen)

x

SIQUEM – Las Piedras, Paraguay (opvanghuis voor jongens)

x

Pehuajó – Argentinië (kerk, jeugdwerk, radiozender)

x

Neuquen – Argentinië (opzet middelbare school als opvolging van
basisschool)

x

x

Esquél – bij Nueqeun, Argentinië (gevangenen en familie,
missionair werk)

x

x

IVG: MAMA – Honduras (hulp aan verstandelijk gehandicapte
kinderen en hun moeders)
IVG: ProPaz&Justicia – Honduras (terugkeer van gevangenen in
maatschappij, straatbendes)

x

x
x

IVG: Social audit – Honduras (cursussen voor kader, landrechten,
herlocalisering van mensen )

x

IVG: gemeente-uitwisseling – Honduras, Argentinië

Beddenproject, scholing, Shirati Hospital materiaal, mobiele kliniek,
kleuterschool – Shirati, Tanzania

x

x

IVG: pastoraat – Honduras

IVG: goudmijn – Santa Rosa de Copán, Honduras (goedkeuring
voor exploratie van goudmijnen, hiervoor moeten dorpen verplaatst
worden en wordt de ecologische omgeving verprutst –
radiozender-bewustwording)

x x

x x

x
x

x
x

x
x
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Irrigatieproject vallei
AIDS-HIV patiënten - Ethiopië

x
x

noodhulp

x

West Papua: steunen van bevolking bij spanningen

x

x

x

Huisvesting gehandicapten Speranta, Roemenie (huisvesting,
ruimte voor syndroom van Down)
Wederopbouw – Prijedor en Sanski Most, Bosnië

x
x

x

Werkgelegenheidsbevordering Spätaussiedler – Niedergörsdorf,
Duitsland

x

Adoptieprogramma – diverse landen

x

x

x

Praktisch hulpwerk voor diverse landen – Menno’s Pleats

x

x

x

Ondersteuning Diet Koster – Palestina (opvang Palestijnse
jongeren in oost-Jeruzalem)
Studiebeurs voor opleiding vrouwen – Palestina

x

Waterputten - Palestina

x

x

x

x
x

x

Studiebeurzen – Afrika

x

Actie pinkstergroet – Nederland

x

Lobbyproject – Nederlandse overheid

x

x

x x

x

politieke werkgroep Kerk & Vrede

x

Vredesacties en demonstraties

x

conferenties

x

x

JDVG-activiteiten

x

x

Reizen naar Zuid Amerika

x

Intermenno (jongerenuitwisseling)

x

Doopsgezind Vredesberaad

x
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Bijlage 2: Hoe doen we het? Kontakten en aktiviteiten.
7

Werken via doopsgezinde structuren
KIA
MCC
SHO
INLIA
Internationaal Jongerencongres IJC
MVS
IFOR
Eirene
Church & Peace
SDO
Doopsgezinde Zending
ADS
Netwerken naar buiten toe (onder andere vertegenwoordigen van ADS)

8

Bewustzijn binnen Nederlandse doopsgezinde broederschap
Congressen
Collecten
Website
Projectreizen
Bezoeken gemeenten
Jongerenreizen
Publicaties
Nieuwsbrief Doopsgezind Vredesberaad

9

Gemeenten zijn drager
Jaarverslag
Website
Doopsgezind NL
Presentaties
Organisatie faciliterende structuur
Frontdesk
Verdubbelingsactie: toetsingskader
staffunctionaris

10 Financiën / rentmeesterschap
Verdubbelingsactie: geld op goede manier uitzetten
Continuïteit
Geen oppotbeleid: geld moet werken
Groen bankieren
Vermogensbeheer
Microkrediet
Staatsobligaties
Maatschappelijk bewust bankieren

17

Bijlage 3: Kontakten - breed
ADS, DCG, BR, Javacommissie, WGS
Adviesraad voor Geestelijke Zaken, Doopsgezind Seminarium
doopsgezinde instellingen, broederschapshuizen (Instellingenberaad),
DZ, Inloophuis De Ruimte
LFDZ, GDB, DBO, MVS, Intermenno, DJB, ANDPV, Stichting Stuwkracht 10
bibliotheek VDGA (ondergebracht in Universiteitsbibliotheek UvA), Gemeentearchief Amsterdam
IMO en daarin participerende Europese hulporganisaties (MH, AGF, LDN, CdS)
EMFK en daarin participerende Europese vredesorganisaties (DMFK, SMFK, CMdB, CMdP, LMC)
MCC, MCC-Europa
MWC (Doopsgezind Wereldcongres, Peace Council)
Church and Peace
Eirene-Internationaal, Eirene-Nederland
IFOR en daarin participerende vredesorganisaties
Kerkinaktie, ICCO, Cordaid, CMC, Hivos, Novib-Oxfam
Kerk en Vrede, IKV, Pax Christi, NEAG, Franciscaanse Vredeswacht
Raad van Kerken in Nederland, met name projectgroep ‘Geweld niet Gewild’
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Bijlage 4: De Vriendenraad

Bijlage 5: Criteria voor projectsteun
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