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Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening Vereniging LSE

Beleidsplan 2020 – 2021 [vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 november 2019]
1.

Inleiding

De Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH) is gericht op het vormgeven van de
maatschappelijke taak van de Vereniging Leidse Studenten Ekklesia.
Hoofddoel van SDFH is het scheppen van mogelijkheden voor het bieden van financiële hulp aan
personen, groepen, en projecten in binnen- en buitenland in het kader van het diaconale beleid van
de Vereniging LSE. De projecten die de Stichting ondersteunt dienen gericht te zijn op verwezenlijking van de doelen op het vlak van armoedebestrijding, sociale gelijkheid, mensenrechten en
verzoening. Aanvragen voor (beperkte-) individuele ondersteuning worden behandeld door één van
de pastores, zo nodig in overleg met het Bestuur.

2.

Bestuur

Conform de Statuten zijn voorzitter, secretaris en penningmeester van de Vereniging LSE q.q. tevens
voorzitter, secretaris en penningmeester van de SDFH. Mutaties binnen het bestuur van SDFH volgen
derhalve de mutaties binnen het bestuur van de Vereniging. Het bestuur is daarnaast qua ledental
uitgebreid met een vertegenwoordiger van de Stuurgroep Diaconie en van het Studentenpastoraat.

3.

Stuurgroep Diaconie

De Stuurgroep Diaconie is het uitvoerend orgaan van de SDFH. De Stuurgroep vergadert regelmatig.
Tijdens deze vergaderingen komen zowel het beleid ter sprake als de vraag hoe het beste vorm
gegeven kan worden aan de maatschappelijke taak die we als geloofsgemeenschap zien. Tevens
worden de lopende projecten en eventuele nieuwe aanvragen besproken. Tevens stelt de Stuurgroep
het collecterooster vast. Meer informatie is te vinden op de eigen webpagina van de Stuurgroep.

4.

Nieuw beleidskader

Definitie: De Vereniging LSE zet zich al decennialang in voor een samenleving van barmhartigheid,
rechtvaardigheid en vrede. Vanuit (com)passie en openheid ondersteunen we dak- en thuislozen,
vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn, problemen kennen of in armoede leven. Dit doet de Ekklesia
samen met vele Leidenaren die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!
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Uitgangspunten voor een nieuwe benadering van diaconie zijn:
• Ontmoeting van de Ander als uitgangspunt en als startpunt;
• Wederkerigheid in de relatie;
• De Ekklesia gaat voor de brede en politiekere definitie van ‘diaconie’;
• De Ekklesia maakt duidelijk onderbouwde keuzes t.a.v. wat zij wel en niet wil en kan steunen;
• De diaconie komt méér in het hart te staan van de Ekklesia;
• De Ekklesia zal haar diaconieprogramma intern beter organiseren;
• Het diaconieprogramma zal nog beter zichtbaar gemaakt worden binnen de Ekklesia
gemeenschap;
• De vernieuwing van de diaconie kan nieuw elan brengen in ons programma. Het kan ook
Bestuur SDFH en Stuurgroep tot nieuwe samenwerking stimuleren. Deze vernieuwing kan een
apart project zijn voor de Ekklesia, waarvoor de jaren 2020-2021 genomen wordt;
• Het diaconieprogramma wordt ook extern georganiseerd. Idealiter ontwikkelt de Ekklesia
meerjarige relaties – partnerships - met organisaties/projecten;
• De Ekklesia houdt nadrukkelijk rekening met haar beperkte menskracht en financiële capaciteit.
Op basis van deze uitgangspunten schrijft de Stuurgroep Diaconie een Werkplan 2020-2021.

5.

Financiën

Voor de jaren 2020 en 2021 wil SDFH, met ondersteuning van de Stuurgroep, minimaal zes goede
doelen dichtbij en zes doelen veraf ondersteunen. Hiertoe wordt een keuze gemaakt uit vooral de
doelen zoals die op de website weergegeven zijn. Tenminste acht maal per jaar wordt, na afloop van
de viering van de Ekklesia Leiden, een uitgangscollecte gehouden. De opbrengst van deze collecten is
bestemd voor het werk van één van de (diaconale) organisaties waarmee de Ekklesia een relatie
onderhoudt.
In 2020 zullen onder anderen uitgangscollectes gehouden worden en fondsen beschikbaar gesteld
worden aan: Collateral Repair (Jordanie), Vivir Juntos (Nicaragua), Straatpastoraat (Leiden), Hogar
San Jose (Bolivia), Onderwijswinkel en Muziekcentrum (Leiden Noord), SAVIE (Oost-Europa) en
Gezondheidszorg Illegalen (Leiden). Voor de november collecte zal het doel nog worden bepaald. Het
collecterooster voor 2021 zal eind 2020 worden vastgesteld.
Naast het geven aan de collecte na de viering bestaat ook de mogelijkheid gelden digitaal over te
maken. De opbrengst van de collecte wordt direct na afloop geteld door twee stuurgroepleden
genoteerd op een vaststaand formulier en door beide ondertekend. Eén van de stuurgroepleden
stort daarna het bedrag op de ING rekening van de SDFH en verzoekt de penningmeester om het
gehele bedrag (inclusief de digitale bijdragen) over te maken aan het doel waarvoor gecollecteerd is.
Zowel de Stuurgroep, het Bestuur als het betreffende doel worden geïnformeerd over het
overgemaakte bedrag.
De Stichting bouwt beperkte reserves op. Overige giften worden ook besteed aan de genoemde
projecten. De penningmeester heeft regelmatig contact met de afgevaardigde van de Stuurgroep die
in het SDFH bestuur zit.
Mochten de inkomsten in de beleidsperiode minder worden dan de ambities, dan zal actie ondernomen worden om aanvullende gelden te verwerven.
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6.

Publiciteit

In september 2019 heeft de Stuurgroep een boekje uitgegeven met daarin informatie over alle
organisaties en projecten die door SDFH gesteund worden. Het boekje is gratis ter beschikking
gesteld van alle leden van de Vereniging LSE. Een pdf van het boekje vindt is [hier] te downloaden
Op de website van de Ekklesia wordt regelmatig melding gemaakt van ontwikkelingen in het werk
van de Stuurgroep. Tevens wordt actuele informatie gegeven aan bezoekers van de vieringen en aan
de leden van de Vereniging door middel van mededelingen op de liturgie van de Hooglandse
vieringen, in de digitale Nieuwsbrieven van de Ekklesia en in het blad ‘Hooglandse Nieuwe’.

7. Overlegpartners
De Stuurgroep Diaconie participeert in verschillende (diaconale) overlegvormen in Leiden en sluit
waar mogelijk aan bij diaconale projecten van andere organisaties in Leiden. Verder is er sprake van
praktische ondersteunende activiteiten aan bijvoorbeeld de Voedselbank Leiden en Amnesty
International Leiden.
Deze contacten zullen in de beleidsperiode worden voortgezet.
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