Beleidsplan 2020 - 2024 Raad van Kerken Ede

Vastgesteld d.d. 14 september 2020

Doel
De vereniging stelt zich ten doel een samenwerkingsverband te zijn van christelijke kerken en
geloofsgemeenschappen in de kern Ede1.
Doelstellingen voortkomend uit statuten (art. 2; enigszins samengevat en toegelicht)
1. Het gestalte geven van de Bijbelse boodschap in de gemeente Ede, door het informeren van de
lidkerken2 over ontwikkelingen en activiteiten binnen de lidkerken en het desgewenst onderling
afstemmen hiervan.
2. Het stimuleren of entameren van gemeenschappelijke activiteiten, waaronder oecumenische
vieringen.
3. Het plegen van overleg met de burgerlijke overheid over maatschappelijke aangelegenheden, die
zich naar het oordeel van de RvK Ede er voor lenen om zich daarover uit te spreken.
4. Het samenwerken met andere dan in de vereniging vertegenwoordigde geloofsgemeenschappen.
Primair wordt hierbij gedoeld op christelijke geloofsgemeenschappen. Met andere geloofsgemeenschappen, zoals moslims, wordt contact onderhouden en kunnen – binnen gestelde kaders –
gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.
Doelen beleidsplanperiode
• Verbreden draagvlak (voor bestaan, beleid en activiteiten) onder plaatselijke christelijke
geloofsgemeenschappen: zo veel mogelijk lidkerken, eventueel met gastlidmaatschap als
tussenstap; contact onderhouden met andere.
• Oecumenische activiteiten organiseren, voor zo veel mogelijk mensen, met een zo breed mogelijk
draagvlak. Hierbij treedt de RvK Ede niet in de plaats van de lidkerken: deze organiseren hun eigen
activiteiten en kunnen daarbij ook onderling samenwerken buiten de RvK Ede om.
• Helder communiceren (activiteiten, standpunten) naar lidkerken, andere christelijke geloofsgemeenschappen, hun leden, andere relevante organisaties en andere geïnteresseerden.
• Streven naar goed onderling begrip en zo mogelijk draagvlak voor geloofsovertuigingen en -activiteiten tussen christenen en andere gelovigen, organisaties en personen.3
• Waar relevant en nodig geacht het beïnvloeden van de burgerlijke overheid rondom
maatschappelijke kwesties die lidkerken en hun leden bezig houden.
Werkgebied
Op dit moment concentreert RvK Ede zich, evenals de afgelopen decennia, op de kern Ede. De lidkerken
zijn gevestigd in deze plaats. Sommige lidkerken bedienen een geografisch gebied dat groter is dan de
plaats Ede alleen, soms strekt dit zich zelfs uit tot buiten de grenzen van de Gemeente Ede.
Bij zijn activiteiten en contacten met andere organisaties richt de RvK Ede zich primair op de plaats Ede.
Dit omvat ook het zoeken naar nieuwe lidkerken.
Voor de toekomst wordt niet uitgesloten dat gesprekken worden aangegaan met christelijke geloofsgemeenschappen, al dan niet georganiseerd in een plaatselijke RvK, in andere plaatsen binnen de
Gemeente Ede, zoals Bennekom en Lunteren. Vooralsnog worden geen concrete acties ondernomen op
dit gebied, maar ogen en oren blijven open voor ontwikkelingen en mogelijkheden.

1

Onder “Ede” kan zowel de kern als de gemeente worden begrepen: zie paragraaf Werkgebied.
De term “lidkerken” wordt in dit document gebruikt voor de christelijke kerken en geloofsgemeenschappen die
(gast)lid zijn van de RvK Ede. Waar gesproken wordt over “leden” wordt gedoeld op individuele personen die lid
zijn van of aangesloten zijn bij een christelijke kerk of geloofsgemeenschap.
3
Dit brengt gevoeligheden met zich mee, waar de ledenvergadering attent op is en sturing aan geeft; zo worden
gezamenlijke vieringen met moslims vooralsnog niet onder verantwoordelijkheid van de RvK Ede gehouden.
2
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Lidkerken
De RvK Ede vierde in 2019 het 50 jarig bestaan, mede dankzij de lidkerken die veelal al vele jaren, soms
zelfs vanaf de oprichting, betrokken zijn bij het werk van de RvK Ede. De afgelopen jaren mocht de RvK
Ede enkele nieuwe lidkerken begroeten.
De omgeving met christelijke geloofsgemeenschappen is voortdurend in beweging. Sommigen groeien,
andere krimpen. Er zijn fusies en (helaas) soms ook afsplitsingen, nieuwe geloofsgemeenschappen
ontstaan, andere heffen zichzelf op.
De RvK Ede streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak bij christelijke geloofsgemeenschappen.
Getracht wordt de lidkerken zo veel mogelijk achter het beleid en de activiteiten te laten staan. Waar
mogelijk worden christelijke geloofsgemeenschappen die nog geen lidkerk zijn benaderd om zich aan te
sluiten. Het accent ligt daarbij op die gemeenschappen waarvan wordt verondersteld dat ze zich kunnen
vinden in beleid en activiteiten van de RvK Ede. Echter ook met andere christelijke geloofsgemeenschappen wil de RvK Ede graag het gesprek aangaan, al zal hij daar minder prioriteit aan toekennen en
zich enigszins terughoudend in opstellen.
Activiteiten
RvK Ede neemt zelf eigen verantwoordelijkheid voor activiteiten die liggen op het gebied van het
christelijk geloof en een oecumenisch karakter dragen.
Daarnaast kan de RvK Ede betrokken zijn (organisatorisch, communicatief, financieel) bij soortgelijke
activiteiten van derden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen activiteiten van lidkerken, activiteiten van andere christelijke organisaties en activiteiten van overige organisaties (o.a. Gemeente Ede).
Een activiteit kan eenmalig zijn of herhalend. Bij herhalende activiteiten kan de frequentie wisselend
zijn, meestal zal dit jaarlijks of maandelijks zijn.
Voorstellen voor nieuwe activiteiten kunnen worden aangedragen door het bestuur, de ledenvergadering, een commissie / werkgroep of één of meer van de lidkerken.
Over nieuwe activiteiten beslist de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. Bij bespreking speelt
het oecumenisch karakter een rol: werken hierin meerdere lidkerken samen? Ook wordt gekeken naar
de verhouding met andere activiteiten van de RvK Ede: vormt de nieuwe activiteit een verbreding /
verdieping? Om verantwoordelijkheid te gaan dragen voor een nieuwe activiteit moet er een duidelijke
meerderheid van de leden achter staan.
Soortgelijke overwegingen en besluitvorming speelt bij het betrokken raken bij soortgelijke activiteiten
van derden.
Organisatie
De ledenvergadering is het ‘hoogste orgaan’, neemt alle belangrijke besluiten.
De ledenvergadering delegeert dagelijkse besluiten en uitvoering van belangrijke besluiten aan het
bestuur en/of commissies / werkgroepen. Eind 2019 bestaan de volgende werkgroepen:
• Godsdienstig VormingsOnderwijs (GVO)
• Pluriforme samenleving
• Taizé
• Evensongs
• Wereldgebedsdag
• Week van Gebed
• Passie
Voor commissies / werkgroepen moet duidelijk zijn wat hun taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn. Hiertoe wordt per commissie / werkgroep bij instelling een reglement vastgesteld,
op basis van een generiek format. Zo nodig wordt een reglement na verloop van tijd bijgesteld.
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Tot instelling van de ‘werkgroep vieringen’ is recent besloten. Deze gaat de eigen RvK Ede activiteiten op
dit gebied coördineren. Deze werkgroep bestaat uit een vaste kern en kan daarnaast per vergadering
worden aangevuld met personen die betrokken zijn bij dan onderhanden vieringen.
Statuten en huishoudelijk reglement van de RvK Ede zijn vele jaren geleden bij resp. kort na de
oprichting van de vereniging vastgesteld. Herijking van de inhoud zal plaatsvinden, o.a. op het gebied
van de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden van de afgevaardigden van de lidkerken.
Financieel beheer
Over financiële middelen kan alleen door het bestuur worden beschikt, binnen de door de ledenvergadering gestelde kaders (vooral begroting: zie hierna). De penningmeester draagt zorg voor een
deugdelijke financiële administratie.
In lijn met de vastgestelde reglementen kan het bestuur bepaalde, beperkte bevoegdheden inzake
uitgaven en inkomsten delegeren aan commissies en werkgroepen. Voor zover dit gebeurt zijn deze
commissies / werkgroepen gehouden verantwoording hierover af te leggen aan de penningmeester.
Vóór ieder nieuw kalenderjaar stelt de penningmeester een concept begroting op voor dit jaar. Daarvan
maken zowel de inkomsten, hoofdzakelijk bestaande uit contributies van de leden, als de uitgaven
onderdeel uit. De ledenvergadering bespreekt deze concept begroting en stelt deze vast, al dan niet
gewijzigd.
Indien het bestuur (i.c. penningmeester) gedurende het jaar signaleert dat de realisatie significant van
de begroting dreigt af te wijken wordt dit voorgelegd aan de leden, zo mogelijk tijdens een ledenvergadering.
Met de vastgestelde begroting als kader worden bestellingen geplaatst / inkopen gedaan door daartoe
bevoegde personen van bestuur en commissies / werkgroepen (zie organisatie). In het kader van
functiescheiding gebeurt dit zo weinig mogelijk door de penningmeester, aangezien deze de betalingen
per bank verricht en de administratie voert.
Het beheer van de bankrekeningen van de RvK Ede berust bij de penningmeester, die daarbij zorgt dat
op overtollige liquiditeiten zo veel mogelijk, doch risicoloos, spaarrendement wordt behaald. Indien
wordt toegestaan (reglement) dat een commissie / werkgroep een eigen bankrekening heeft, dient de
penningmeester te allen tijde te beschikken over inzicht daarin.
Voor zover bij activiteiten inkomsten worden gegenereerd worden deze separaat van de uitgaven
geadministreerd. Indien contante inkomsten (bijv. collecte) hoger dan € 50,= worden verwacht worden
deze door 2 personen geteld en verantwoord.
Na afloop van het kalenderjaar verzorgt de penningmeester zo snel mogelijk het opstellen van een
concept jaarrekening. Deze wordt gecontroleerd door een kascontrolecommissie, waarvan de leden
(telkens wisselend) zijn benoemd door de ledenvergadering. De ledenvergadering bespreekt deze
concept jaarrekening en stelt deze vast, al dan niet gewijzigd.
In beginsel wordt géén huur betaald voor het gebruik van kerkgebouwen van de lidkerken, hoogstens
een (kostendekkende) vergoeding voor de extra kosten. Alleen bij langdurig gebruik dat een onevenredig groot beroep doet op een lidkerk kan het betalen van huur worden overwogen; daarbij zal dan
worden gekeken naar in aanmerking komende gebouwen (o.a. locatie) en de gevraagde huur.
Diverse financiële aspecten – waaronder de verantwoording van (alle) inkomsten en uitgaven, het
betalen voor het gebruik van kerkgebouwen en het inschakelen van koren – liggen deze beleidsplanperiode onder de loep en zullen mogelijk leiden tot bijstellen van beleid, begroting en jaarrekening.
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Publiciteit en communicatie
Teneinde invulling te kunnen geven aan de eigen doelen wil de RvK Ede de komende jaren nadrukkelijk
meer aandacht besteden aan publiciteit en communicatie.
Hiertoe wordt o.a. een eigen website onderhouden, waarop de activiteiten worden gepubliceerd (eigen
en eventueel ook die van derden). Daarop kunnen ook nieuwsberichten en eventueel relevante
standpunten worden gepubliceerd. Mogelijk gevoelige standpunten worden vooraf afgestemd met de
ledenvergadering (zo nodig bij spoed per e-mail).
Zo mogelijk in lijn met de eigen website wordt actief naar de lidkerken, hun leden en de relevante
omgeving gepubliceerd middels nieuwsbrieven en publicaties in plaatselijke media (lokale omroep,
dagbladen). Zowel website als nieuwsbrieven e.d. zullen actief onder de aandacht worden gebracht van
lidkerken, hun leden als de relevante omgeving.
De RvK Ede wil niet alleen informatie zenden, maar ook informatie ontvangen. Naast het reguliere
kanaal hiervoor (bestuur, vooral voorzitter en secretaris) zal worden onderzocht of het wenselijk is te
kunnen reageren op website en nieuwsbrieven.
Onderzocht zal worden in hoeverre gebruik van sociale media van toegevoegde waarde kan zijn om
actief informatie te distribueren en informatie / reacties te ontvangen.
Waar gewenst kan overleg met relevante lidkerken, derden e.d. gevoerd door het bestuur (persoonlijk,
telefonisch, e-mail).
Werkplan 2020-2021
Voorop staat dat de reguliere organisatie (zoals vergaderingen van het DB en de ledenvergadering) en
de reguliere activiteiten doorgaan. In aanvulling daarop worden enkele accenten gelegd, teneinde een
gedeeltelijke invulling te geven aan de doelen van het beleidsplan; als volgt:
• Scherper afbakenen wat RvK Ede doet in de kern Ede en wat in de gemeente Ede.
• Overleggen met betrokken lidkerken hoe lidkerken met meerdere wijken goed contact kunnen
onderhouden met RvK Ede, teneinde te vermijden dat beleid en activiteiten van de RvK Ede slechts
bij een kleine groep leden bekend zijn, waardoor het draagvlak hiervoor kan worden aangetast.
• Actief geselecteerde christelijke geloofsgemeenschappen in de plaats Ede blijven benaderen en
contact onderhouden teneinde hen uit te nodigen (gast)lid te worden van de RvK Ede.
• Onderzoeken hoe de activiteiten van de RvK Ede beter onder de aandacht van de diverse doelgroepen, in het bijzonder de leden van de lidkerken, kunnen worden gebracht. Concrete ideeën zijn:
o het uitbrengen van een beknopte informatiebrochure;
o het gebruik gaan maken van sociale media (Facebook, Instagram, Twitter).
• Evalueren of alle werkgroepen / commissies nodig zijn, zo mogelijk beperken aantal groepen. Hierna
zorgen dat voor iedere werkgroep / commissie een reglement wordt vastgesteld. Als startpunt
wordt een in 2006 opgesteld format gehanteerd, dat mogelijk bijstelling behoeft. Daarna in overleg
met iedere werkgroep/commissie een concept reglement opstellen op basis van dit (aangepaste)
format, alvorens dit aan de ledenvergadering voor te leggen ter formele vaststelling.
• Nieuwe werkgroep vieringen nader gestalte geven. Na een jaar evalueren.
• Herijken statuten en huishoudelijk reglement, o.a. taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden
afgevaardigden en verhouding tot burgerlijke overheid.
• Verkennen of lidkerken en gastleden samen iets kunnen en willen doen op het gebied van ‘kerken
en sociale gerechtigheid’.
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