
Hoofdlijnen van het beleidsplan SDFH 2017 - 2018 
 
Het beleidsplan van de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening is gericht op  het vorm geven van 

haar maatschappelijke taak.  

 

De Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE (SDFH) heeft als hoofddoel het scheppen van 

mogelijkheden tot het bieden van financiële hulp aan personen, groepen en projecten in binnen- en 

buitenland in het kader van het diaconale beleid van de Leidse Studenten Ecclesia.  

De projecten die de Stichting ondersteunt dienen gericht te zijn op verwezenlijking van de 

(hernieuwde) millenniumdoelen, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening.  

Aanvragen voor (beperkte-) individuele ondersteuning worden behandeld door een van de pastores, 

zo nodig in overleg met het Bestuur. 

Voor het overige is de Stuurgroep Diaconie het uitvoerend orgaan van de SDFH. 

 De Stuurgroep vergadert regelmatig. Tijdens deze vergaderingen komt het beleid regelmatig ter 

sprake en de vraag hoe we de maatschappelijke taak die we als kerkgemeenschap zien, het best 

kunnen vormgeven. Ook worden de lopende projecten  en eventuele nieuwe aanvragen besproken, 

en stelt de Stuurgroep het collecterooster vast. Meer informatie is te vinden op de eigen pagina van 

de Stuurgroep. 

Besteding : voor de jaren 2017  en 2018 wil de SDFH, met ondersteuning van de Stuurgroep, 

minimaal 6 goede doelen dichtbij en 6 doelen veraf ondersteunen. Hiertoe wordt een keuze gemaakt 

uit vooral de doelen zoals die op de website weergegeven zijn. 

In het eerste half jaar van 2017 zullen  o.a. uitgangscollectes gehouden worden en fondsen 

beschikbaar gesteld worden aan, onder meer: 

“Wij Helpen Daar”, het “Taalprogramma van de LSE” ,” De Bakkerij”’, Stichting C.O.M.E, Dialoogwerk 

Nes Ammim. 

Beheer: de opbrengst van de collecte zal meteen na afloop geteld worden door twee 

stuurgroepleden , genoteerd op een vaststaand formulier, door beide ondertekend. Een van de 

stuurgroepleden stort daarna het bedrag op de ING rekening van de Stichting en verzoekt de 

penningmeester om het gehele bedrag 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 geen reserves op, overige giften worden ook besteed aan de genoemde 

doelstellingen. De penningmeester heeft regelmatig contact met de in het Bestuur afgevaardigde lid 

vanuit de Stuurgroep.  

Overige voornemens van de Stichting: In overleg met de beheerder van de website zal deze 

regelmatig geactualiseerd worden en zal door middel van mededelingen in het liturgieblad en de 

nieuwsbrieven de Ecclesia Leiden op de hoogte gehouden worden van stand van zaken en nieuwe 

ontwikkelingen. Verder zal deelgenomen worden aan de verschillende overlegorganen van kerkelijke 

en aanverwante organisaties in Leiden. 

Mochten de inkomsten in de komende periode minder worden dan de ambities, dan zal gekeken  en 

acties ondernomen worden om aanvullende gelden te verwerven.  

 

   
    
 

    


