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Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE
Criteria toekenning giften aan goede doelen door de Stuurgroep Diaconie
[vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2020]

1. Inleiding
De Stuurgroep Diaconie van de Ekklesia Leiden wil handelen vanuit het visioen van een wereld waar
mensen in vrede leven, waar recht en rechtvaardigheid heersen en waar ieder mens ertoe doet. Zij
ziet het als onze opdracht met elkaar te werken aan zo’n wereld. Gesteund en gemotiveerd door
verhalen, teksten, liederen die datzelfde geloof uitdrukken, ondersteunen wij anderen die aan de
komst van die nieuwe wereld bijdragen.
In de keuze van te ondersteunen projecten/doelen, hanteert de Stuurgroep de volgende ijkpunten:
- Vermindering van armoede
- Nastreven van sociale gelijkheid
- Verbetering van mensenrechten
- Verbinding/ verzoening
- Verduurzaming van de aarde
De Stuurgroep is zich er terdege van bewust dat haar activiteiten een van de ‘windows’ vormen van
de Ekklesia naar de wereld. Daarom wil de Stuurgroep er voor zorgdragen dat beide partijen - de
Ekklesia en de doelen/de anderen – wederzijds inspirerend via dat ‘window’ kunnen communiceren.

2. Praktische toepassing
Ongeveer de helft van de doelen zijn gericht op ‘dichtbij’ (Leiden en omgeving) en de andere helft op
‘ver af’ (buiten Nederland). Een doel moet aangedragen worden door een lid van de Ekklesia. Vanuit
het goede doel en vanuit de Stuurgroep is er een contactpersoon. Bij een eventuele collecte zijn de
contactpersonen zoveel mogelijk aanwezig.
Enerzijds steunt de Stuurgroep de activiteiten van de eigen vrijwilligers van de Ekklesia in Nederland
(de Taalgroep, Voedselbank, Straatpastoraat, gevangeniswezen, UAF, Muziekcentrum, Onderwijswinkel, stervensbegeleiding, enz.) en soms in het buitenland (Samos, SSAVIE, COME, Vivir Juntos,
enz.). Anderzijds worden onafhankelijke doelen in binnen- en buitenland gesteund. Verzoeken tot
steun vanuit de Bakkerij, Straatpastoraat en SAVIE voorheen Wij Helpen Daar) en het eigen
maatschappelijk project (de Taalgroep) hebben een streepje voor (toen de middelen ruimer waren
kregen zij jaarlijks duizend euro per groep).
Het gaat steeds om een eenmalige toekenning. Omdat op een bepaald moment het aantal doelen
groot werd en de inkomsten juist minder, is een aantal jaren geleden scherp gekeken naar de
noodzaak van de bijdrage door de SDFH. Een overzicht van de gemaakte selectie is gepubliceerd in
het in 2019 uitgebrachte doelenboekje Passie voor elkaar.

Bij aanmelding van een nieuw doel wordt door de Stuurgroep, naast de uitgangspunten, ook gekeken
naar hun website, jaarverslagen, zo mogelijk ook ANBI-registratie. Regelmatig worden de doelen die
de Stuurgroep steunt doorgelicht: Blijven we het steunen, met een collecte of een rechtstreekse gift?
Of alleen door er bekendheid aan te geven o.i.d.?
De Stuurgroep geeft er de voorkeur aan samen op te trekken met die anderen/de doelen en
waardeert de lering die de Ekklesia kan trekken uit de berichtgeving over de werken van de doelen.
De Stuurgroep schuwt het niet andere geloofsgemeenschappen te ondersteunen wier activiteiten
aan genoemde criteria voldoen en bevordert de interactie met die gemeenschappen, zoals het
Diaconaal Centrum De Bakkerij.

