Activiteiten WSIDA
De activiteiten van de stichting stonden in 2017 volledig in het kader van de oprichting en het
startklaar zijn van de werkgroep Noodfonds Wageningen op 1 januari 2018.
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
- Oprichting Stichting Wageningse Interkerkelijke Diaconale Activiteiten
- Uitwerken gedachtengoed
- Instellen en bemensen Raad van Toezicht, Werkgroep Noodfonds en Bestuur
- Toetreden Werkgroep Vakantiegeld Delen tot de stichting WSIDA
- Verkrijgen budget van de kerken en openen bankrekening
- Aanvragen ANBI status
De activiteiten van de stichting voor het komende jaar staan in het beleidsplan en zijn (citaat
uit beleidsplan):
“Activiteiten
Om haar doelstelling te bereiken onderneemt de stichting de volgende activiteiten:
 We maken ons bekend bij de gemeente Wageningen en andere zorgaanbieders en in
de kerken
 We zorgen voor een goed bezette werkgroep noodfonds met voldoende kennis van
zaken
 We faciliteren de werkgroep noodfonds om aan de slag te gaan en te blijven met de
opgestelde visie en werkwijze
 We bieden een platform aan andere werkgroepen, Op dit moment aan de werkgroep
vakantiegeld delen
 We organiseren een gezamenlijk bezinningsmoment in het najaar
 We zetten een praktische, doelmatige, goed vindbare, helder omschreven organisatie
op en werken aan externe fondsenwerving.”
Activiteiten Werkgroep Noodfonds Wageningen
De activiteit van de Werkgroep Noodfonds Wageningen is in het kort het verschaffen van
incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit
Wageningen.
Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om geholpen te worden door de
diaconie van hun eigen kerkgemeenschap. Noodfonds Wageningen wil er ook zijn voor
mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap zijn. Noodfonds
Wageningen wil er zijn voor mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap
zijn.
Daarmee draagt de werkgroep Noodfonds Wageningen bij aan het realiseren van het doel
van de stichting zoals dat in de statuten staat (artikel 2 Doel):
“De stichting heeft als doel: het bieden van (financiële) hulp, zorg, ondersteuning, informatie
en advies met behoud van privacy in situaties van nood en armoede uit een oogpunt van
christelijke naastenliefde, in het bijzonder aan natuurlijke personen die om welke reden dan
ook in (financiële) nood verkeren of dreigen te raken en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
Het Noodfonds Wageningen treedt in werking per 1-1-2018.

Activiteiten Werkgroep Vakantiegeld Delen
Doelstelling en Visie
Omzien naar elkaar, delen in wat je hebt, dat is de basis van diaconaat, in Bijbelse taal wordt
dat ‘barmhartigheid’ genoemd. Omzien naar elkaar is een zaak van door- en voor de gehele
gemeenschap.
Beleidsplan
Dat wil zeggen dat wij als leden van de gemeente van Jezus Christus en in het bijzonder als
leden van de werkgroep onszelf geroepen vinden om aandacht te hebben voor (groepen
van) mensen, die, door wat voor oorzaak dan ook, in de knel zijn geraakt. Wij kunnen weinig
doen aan de omstandigheden die dat veroorzaken. Maar we proberen wel om samen met
deze mensen te zoeken naar een manier om hen wat ontspanning te bieden in de vorm van
een korte vakantie, bezoek aan een pretpark, theater of iets anders dat hen opbeuren kan.
Ons diaconale handelen wordt geïnspireerd vanuit het leven van Jezus Christus met de
Bijbel als grondslag. Diaconale arbeid mogen we verrichten in navolging van Jezus Christus,
die ons liet zien wat het betekent om oog en oor te hebben voor elkaar en te leven vanuit
liefde.
Concreet doen we dat door ieder jaar rond eind mei, wanneer de meeste mensen
vakantiegeld ontvangen, hen te benaderen met een flyer. We wekken hen op om geld te
storten op onze bankrekening.
Daarnaast benaderen wij diverse instanties in het werkgebied van de kerken en de sociale
diensten in Wageningen. Met het verzoek om ons de namen van mensen aan te leveren die:
 zelf niet in hun vakantie kunnen voorzien
 al 2 jaar niet noemenswaardig met vakantie zijn geweest
 gescreend zijn door hulpverleners of diakenen
 het geld dat door de werkgroep wordt gedoneerd aan mensen is bedoeld om te
worden besteed in de sfeer van recreatie in ruimere zin. Dat kan zijn vakantie, maar
bijvoorbeeld ook een abonnement voor het zwembad of de dierentuin.
De leden van de werkgroep hebben geen financieel belang.
De ontvangsten en bestedingen worden elk jaar verantwoord door de controle van de
kascommissie.
De werkgroep heeft geen belegd vermogen en er is geen negatief saldo toegestaan op de
bankrekening.

