Diaconie PG Elst: Richtlijnen voor giften: lokaal, landelijk en internationaal
Vastgesteld in de diaconievergadering dd. 9 februari 2021
Uitgangspunten
✓ Hoofdlijn is: we geven in principe hoofdzakelijk aan grote christelijke organisaties die met
kerken verbonden zijn, goed functioneren, transparant zijn in hun rapportages en toezicht
houden op de lokale uitvoering van het werk. Van deze hoofdlijn kan worden afgeweken om
interessante kleinere organisaties ook een kans op steun te geven.
✓ Landelijk leunen we ook op de advisering van adviescolleges zoals het classicale
bijdragenadviescollege waar onze classis onder valt.
✓ Tenminste ieder half jaar ligt er een voorstel van de ZWO-diaken (zo mogelijk voorbereid samen
met enkele leden van de ZWO-groep) over de besteding van de gelden voor regionale,
landelijke en internationale projecten.
✓ Als gemeenteleden vanwege hun betrokkenheid bij projecten voorstellen doen voor het
besteden van gelden aan kleine of losstaande projecten dan kan de diaconie besluiten daar
positief op te reageren met een eenmalige gift van ten hoogste € 500.
✓ Binnengekomen verzoeken om geldelijke ondersteuning worden niet apart behandeld in een
diaconievergadering tenzij een diaken het verzoek indient deze mail te agenderen.
✓ In principe bestemt de diaconie circa 20 % van de beschikbare gelden aan plaatselijke doelen,
circa 30 % aan regionale en landelijke doelen en circa 50 % wereldwijd.
✓ Plaatselijk kan het geld worden besteed aan mensen in nood, armoedebestrijding, ouderen,
gehandicapten, diaconaal jeugdwerk, vluchtelingenwerk, diaconale vakantieweken,
wereldwinkel, bloemenfonds.
✓ Regionaal of landelijk kunnen de gelden besteed worden aan doelen die vermeld staan in
overzichten van regionale adviescolleges, grote christelijke organisaties, colleges van diakenen
van grote steden, diaconale vakantieweken.
✓ Bij projecten van organisaties kijkt de diaconie ook of de organisatie een CBF-keurmerk heeft of
een ANBI-status.
✓ Bij de verdeling van gelden wereldwijd houdt de diaconie rekening met de verdeling over
verschillende thema's zoals noodhulp, zending, armoedebestrijding, hulp aan vluchtelingen,
opbouw gemeenschappen, scholing, jeugd en kinderen in de knel. Ook wordt een zekere
spreiding over continenten nagestreefd.

