Beleidsplan Villa Klarendal 2015
Kernwoorden
Gemeenschap (vieren), participeren, relaties, ontmoeting met God, gelijkwaardigheid, liefdevol
contact, veilige haven, voor iedereen, gastvrijheid, op ontdekkingstocht, ontplooien, geven en
ontvangen, gebed en eten.
Missie
Als Villa Klarendal zijn we een christelijke wijkgemeenschap die actief participeert in de wijk en open
staat voor alle Klarendallers. In onze gemeenschap staat Jezus Christus centraal. We willen een
inclusieve gemeenschap zijn. Dit is een gemeenschap niet alleen voor gelovigen maar voor iedereen
die zich verbonden met ons voelt. Wij wonen, werken en leven met de mensen om ons heen, om zo
ons geloof te laten zien aan iedereen om ons heen.
Richting
Binnen Villa Klarendal, streven we naar gelijkwaardigheid tussen leiderschap en gemeenschap. We
willen een gedeelde verantwoordelijkheid van taken binnen Villa Klarendal. Ook sturen we aan op
een balans tussen geven en ontvangen.
Door dicht bij ons zelf te blijven als gemeenschap, bieden we iets unieks aan, ons geloof in Jezus
Christus. Dit grootse cadeau willen we aanbieden aan iedereen in de wijk Klarendal. We willen
verbinding zoeken met de mensen in de wijk om Jezus te laten zien.
Vanuit ons geloof willen we de waardigheid aan de mensen erg geven. Iedereen is van waarde als
uniek schepsel van God. Door de vieringen en coaching willen we de mensen helpen hun eigen
talenten te zien en in te zetten en zo minder afhankelijk te worden van anderen (instanties/overheid)
Prioriteiten voor het jaar 2015
1. Het organiseren van samenkomsten op de zondag om onderlinge zorg te verbeteren, maar
bovenal om Jezus Christus centraal te zetten als onze redder en verlosser.
2. Coaching opzetten voor de mensen in de Klarendal zodat ze hun talenten ontdekken en deze
leren in te zetten.
3. Het organiseren van een burendag met als doel het zoeken van verbindingen tussen
buurtbewoners onderling en tussen de buurtbewoners en Villa Klarendal.
4. Het participeren en mede-organiseren in/van de religieuze gespreksgroep van Klarendal.
5. Het participeren in initiatieven in de wijk zoals o.a. de voedselbank, landenkookgroep,
broodbank, bewonersgroep, oudergroepkinderdagverblijf, doorverwijzen naar wijkwerkpalet en
wijkteams.
Leiding en bestuur
De dagelijkse leiding van Villa Klarendal ligt bij het leiderschapsteam. Het leiderschapsteam bestaat
uit Else Gootjes, Rick Jansen en Marc Klapwijk.
Verantwoordelijkheden van het leidinggevend team zijn:
 Geestelijk leidinggeven aan de gemeenschap
 Opstellen van jaarplan en begroting

 Realiseren van jaarplan en begroting
 Coördinatie van alle activiteiten
 Boekhouding en administratie
Villa Klarendal onderhoudt een vriendschapsband met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te
Arnhem. Deze vriendschap komt tot uitdrukking in de samenstelling van de supervisiegroep, waarvan
de leden door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Arnhem zijn benoemd. Het supervisieteam
biedt de Christelijke Wijkgemeenschap advies, ondersteuning en coaching en voert het formele
bestuur. Het bestaat uit Gert Hutten, Corno van Renssen, Valentijn Venus en Hilde Mulder. De
supervisiegroep vertegenwoordigt de gemeenschap in rechte. De bevoegdheid voor
vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de supervisiegroep.
Het bestuur van de Stichting Villa Klarendal wordt gevormd door Wim Bos en Corno van Renssen.
Vrijwilligers
De Christelijke wijkgemeenschap Villa Klarendal beschikt over een groep vrijwilligers die ingezet
worden voor leiding en de diverse projecten en activiteiten. Onder deze groep vrijwilligers is geregeld
verloop, waarna het niet altijd lukt mensen te vervangen. Vrijwilligers zijn vaak wel bereid zich in te
zetten, maar bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode of op rooster, en niet elke week.
Financiën
Er een constante giftenstroom van vrienden, van waaruit de lopende kosten grotendeels gedekt
kunnen worden. Villa Klarendal heeft een financiële reserve van ruim ca. € 25.000 die beschikbaar is
voor lopende uitgaven en initiatieven. Wij hebben het verlangen om financieel steeds meer op eigen
benen te kunnen staan. Ook hebben we het vertrouwen – dat tot op heden steeds is bevestigd – dat
de er een groot potentieel is aan gevers (vrienden en kerken) die benaderd kunnen worden, indien
de activiteiten en/of de financiën van de Villa daarom vragen.
Netwerken
Het belangrijkst voor Villa Klarendal zijn de vrijwilligersnetwerken in de wijk Klarendal zelf. Het gaat
hierbij om de samenwerking met Stichting Rijnstad, het wijkteam, het wijkplatform, de Voedselbank
Arnhem en het MFC Klarendal met zijn gebruikers , Diaconaal Centrum van Slichtenhorststraat, de
buurtpastor en de buurtservice Klarendal & Sint Marten.
Villa Klarendal is aangesloten bij de landelijke netwerken Urban Expression (UE) en International
Church Plants (ICP).
Villa Klarendal participeert in het Pioniersnetwerk Arnhem.

