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Beleidsplan Stichting Interkerkelijk Diaconaal Beraad Hendrik-Ido-Ambacht

Inleiding
Diverse kerken in Hendrik-Ido-Ambacht hebben op 21 februari 2007 het Interkerkelijk Diaconaal
Beraad (IDB) opgericht. Het ontstaan van het IDB is mede het gevolg van de totstandkoming
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de rol die de kerken hierin (kunnen)
hebben.
Op 19 november 2013 is de Stichting Interkerkelijk Diaconaal Beraad opgericht.
Het fiscale nummer van de stichting is 8534.33.240
Deelnemende kerken
Hervormde wijkgemeente De Ark (PKN)
Hervormde wijkgemeente Elim (PKN)
Hervormde wijkgemeente Dorp (PKN)
Gereformeerde kerk De Open Hof (PKN)
H. Nicolaaskerk (Rooms Katholiek)
Petrakerk (Gereformeerde Gemeente)
Bron van Levend Water Gemeente
Bekestein gemeente
Vrije Evangelische Gemeente (Maranatha)
Hervormde wijkgemeente Immanuelkapel (PKN Ridderkerk-Oostendam)
Maranathakerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zwijndrecht-H.I. Ambacht)
Grondslag
In de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn vele kerken met allemaal hun eigenheid, maar wat
alle kerken bindt, is ook de grondslag voor het IDB:
De Bijbel als het Woord van God. Wij geloven in God de Vader als Schepper van hemel en
aarde en in Jezus Christus als Zijn Zoon, Verlosser van zonden en in de Heilige Geest.
Doel
Het IDB is een overkoepelende organisatie van kerken in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,
die zich als doel stelt:
1. Het deelnemen aan de WMO-adviesraad van de burgerlijke gemeente Hendrik-IdoAmbacht, gericht op het vormen van beleid en het bewaken van de kwaliteit van de
zorgtaken in het kader van de WMO, alsmede het informeren van de kerkelijke
achterban over dit onderwerp.
2. Het organiseren van een voedselbank.
3. Het organiseren van hulp door vrijwilligers en ondersteuning van mantelzorg door leden
van de kerken ten behoeve van inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht, ongeacht geloof of
afkomst.
4. Het inzetten van een SchuldHulpMaatje ten behoeve mensen met schulden en
financiële zorgen.

Het vrijwilligerswerk heeft het karakter van eenvoudige hulp, niet professioneel en in principe
niet structureel. Het betreft hulp in situaties waar hulpverlening door professionels, familieleden,
buren of vrienden niet, of tijdelijk niet, mogelijk is.
Gedacht kan worden aan (facultatief):
• Tijdelijke vervanging/ondersteuning van mantelzorgers
• Huishoudelijke werkzaamheden (bijvoorbeeld boodschappen doen)
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Tijdelijke oppas voor kinderen (bijvoorbeeld bij vervanging van zorg voor het
gehandicapte kind)
Ouderen gezelschap houden
Hulp bij invullen van formulieren
Computerhulp bij ouderen
Autorijden ( bv naar ziekenhuis)

Stichting IDB
Het IDB wordt gevormd door een afvaardiging van de diaconieën van de aangesloten kerken.
Door de IDB-leden wordt een bestuur benoemd, bestaande uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester, algemeen adjunct en algemeen bestuurslid.
Het IDB is vertegenwoordigd in de WMO-adviesraad.
Vanuit het IDB is de voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht georganiseerd.
Het IDB vergadert minimaal twee keer per jaar of zoveel meer als nodig is.
De betreffende functionarissen zijn benoemd voor de termijn van 2 jaar, waarbij verlenging
mogelijk is met goedkeuring van het IDB.
HiP van A tot Z
Het IDB heeft een plaatscoördinator en een helpdeskmedewerker betreffende Hulp in Praktijk
(HiP). De helpdeskmedewerker is de ‘makelaar’ tussen de zorgvrager en de zorgverlener.
De plaatscoördinator is contactpersoon naar HiP landelijk, burgerlijke gemeente, de
helpdeskmedewerker, de coördinatoren van de lokale kerken en het netwerk in Hendrik-IdoAmbacht.
Aansprakelijkheid
Het IDB is niet aansprakelijk voor de activiteiten die door de leden van de kerken worden
verricht. De burgerlijke gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten.
Financiële middelen
De financiële middelen van het IDB zijn zeer bescheiden. Iedere kerk wordt, indien nodig,
gevraagd om een nader te bepalen bedrag (bijv € 75,- per jaar) te doneren. Dit bedrag wordt
gebruikt voor ‘diaconale’ hulpverlening buiten de kerken, waar de algemene sociale
voorzieningen niet toereikend zijn.
Het verstrekken van financiële hulp vindt alleen plaats na toestemming van minimaal 3 leden uit
verschillende kerken, waarvan 2 bestuursleden.
Vergaderruimte, koffie, etc. wordt door de deelnemende kerken kosteloos ter beschikking
gesteld.
Indien de IDB-leden onkosten maken ten behoeve van IDB-werkzaamheden, kunnen deze na
accordering door de penningmeester worden vergoed.
Aan het einde van elk kalenderjaar wordt een kascontrole gehouden.
Voedselbank
Door het IDB is in het voorjaar van 2008 een voedselbank opgezet. De voedselbank HendrikIdo-Ambacht ontvangt de pakketten via het uitgiftepunt Ridderkerk van de voedselbank
Rotterdam. Elke vrijdag worden de pakketten vanuit De Open Hof uitgegeven.
De commissie Voedselbank wordt gevormd door leden van de diverse kerken, onder wie enkele
leden van het IDB.
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Bestuur samenstelling per november 2014
Voorzitter: D.J. Bal
Algemeen Adjunct: H. Verschoor
Penningmeester: W. Ruitenberg
Secretaris: L. Andeweg
Bestuurslid: J.W. Veldhuisen
Beloningsbeleid
De functie van een bestuurslid is onbezoldigd.
Het bestuur kan besluiten om aan een vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.
De contact gegevens van de Stichting zijn als volgt:
Secretariaat:
Emmasingel 26
3341 XD Hendrik – Ido - Ambacht

Beleidsplan IDB HIA

januari 2014

