Huishoudelijk reglement Kerken met Stip
1. Doelstelling
De Vereniging Kerken met Stip (vereniging met beperkte
bevoegdheid) is een landelijk oecumenisch netwerk van kerken
met als doel gastvrij te zijn voor mensen die met justitie in
aanraking zijn gekomen en voor mensen met psychische
problematiek uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en hun
familie
De stip is geïnspireerd op zogenaamde hobo-tekens bij
zwervenden in de Verenigde Staten (aldaar hobo’s genoemd). Zij
plaatsten een stip op de muur van een huis of instelling als men daar gastvrij ontvangen was om
lotgenoten zo het adres aan te bevelen.

2. Aansluitingsovereenkomst
Door middel van een aansluitingsovereenkomst zijn de kerken bij het landelijk netwerk aangesloten.
Inhoud aansluitingsovereenkomst:
• instemming met landelijk beleidsplan
• maken van een concreet werkplan om een kerk met stip te realiseren
• beschikbaarheid enkele vrijwilligers en deelname vrijwilligers aan landelijke
trainingsbijeenkomsten
• jaarlijkse bijdrage naar draagkracht, minimaal 200 euro per jaar

3. Bestuur
Het bestuur bestaat uit 10 personen. De bestuursleden worden gekozen door het bestuur.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden uit het midden van het bestuur gekozen.
De bestuurstermijn beslaat een periode van 4 jaar en kan daarna worden verlengd.
Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. De vergaderingen worden aan het begin van het
jaar voor het hele jaar gepland. De vergadering wordt uiterlijk drie weken voor de vergadering
geconvoceerd en uiterlijk tien dagen voor de vergadering worden de stukken verzonden.
In de bestuursvergadering worden de besluiten genomen met een gewone meerderheid van
stemmen.
Er is geen structureel beloningsbeleid voor de bestuursleden.
Reiskosten van het bestuur worden vastgesteld in het bestuur in overeenstemming met landelijk
kader vrijwilligerswerk.

4. Vrijwilligers en medewerkers
Binnen het netwerk Kerken met Stip zijn vrijwilligers van de kerken actief, alsmede een diaconaal
pastor. De diaconaal pastor werkt parttime als ZZP-er en is dus niet in dienst van de vereniging.

5. Financiën
Het bestuur stelt voor ieder kalenderjaar een begroting vast, uiterlijk 30 november van het
voorafgaande jaar.
De inkomsten bestaan uit: jaarlijkse bijdragen van de aangesloten kerken en landelijke kerken,
bijdragen van fondsen, donateurs, bijdragen van de kerken van dienstverlening, subsidie voor
vrijwilligerswerk.
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In maart wordt een financieel jaarverslag over het afgelopen jaar door het bestuur vastgesteld. De
kascontrole vind plaats voor 1 juli. Er wordt een kascontrolecommissie ingesteld van twee niet in het
bestuur vertegenwoordigde personen uit de kring van de aangesloten kerken.
Bij opheffing van de Vereniging zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI met een
gelijksoortige doelstelling.

6. Werkzaamheden onder leiding van het bestuur van de Vereniging
Met het oog op de begeleiding van de doelgroep worden door de Vereniging de volgende
werkzaamheden verricht.
• het beschikbaar stellen van het logo van Kerken met Stip waardoor de kerk herkenbaar is
• het maken van koppelingen tussen mensen die een kerkgemeenschap zoeken en de
kerkgemeenschap ter plaatse
• Deze koppelingen worden op maat van de kerkzoeker en de vrijwilliger van de
kerkgemeenschap gemaakt
• begeleiding van mensen uit de doelgroep door de diaconale pastor van het netwerk
• voorlichting aan potentiële stip-kerken
• begeleiding van aangesloten kerken bij het maken van werkplan en praktijk van de
begeleiding
• communicatie met relevante ketenpartners
• onderhoud website
• fondswerving
• training van vrijwilligers
• het organiseren van een landelijke ontmoetingsdag
• contacten met verwijzers
• het uitgeven van een periodieke landelijke nieuwsbrief
• het verzorgen van landelijke en plaatselijke PR
Aangesloten kerken kunnen op basis van de aansluitingsovereenkomst van bovenstaande diensten
gebruik maken.

vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 januari 2018 en aanvulling in punt 3 over
beloningsbeleid voor bestuursleden op 22 mei 2020
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