Jaarplannen 2013-2014
Christelijke Wijkgemeenschap Villa Klarendal
Stichting Villa Klarendal
1. Inleiding
Als Villa Klarendal hebben we de missie een gemeenschap te vormen die actief bijdraagt aan
de leefbaarheid van de wijk. Onze kernwoorden zijn: gemeenschap, veilige plaats, liefdevol
contact, praktische hulp, voorbeeld functie, luisterend oor, begeleiding en ondersteuning,
gebed, ontmoeting met God. We zijn een open gemeenschap, die volledig deel uitmaakt van
de wijk, die betrokken is bij het wel en wee in de wijk, waar mede-wijkbewoners zich aan
verbonden voelen.
We zijn een gemeenschap van christenen en niet christenen, die samenkomt op een
plek midden in Klarendal. We staan daarbij open voor iedere bewoner. Altijd laagdrempelig,
van en voor Klarendallers, met praktische steun en wekelijkse samenkomsten. In Villa
Klarendal ben je welkom zoals je bent. De bezoekers vormen een bont gezelschap.
2. Organisatie Villa Klarendal 2013-2014
Leiding en bestuur
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 Wim Bos, Gert Hutten, Corno van Renssen en
Joanne van Dongen. De supervisiegroep vertegenwoordigt de gemeenschap. De bevoegdheid
voor vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de
supervisiegroep.
Ook het bestuur van de Stichting Villa Klarendal is afkomstig uit de supervisiegroep.
Het bestuur van de Stichting Villa Klarendal wordt gevormd door Wim Bos en Corno van
Renssen. 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
 Fondsenwerving
 Boekhouding en administratie
Medewerkers
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.
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Vrijwilligers zijn vaak wel bereid zich in te zetten, maar bijvoorbeeld gedurende een bepaalde
periode of op rooster, en niet elke week.
Middelen
Er een vrij constante giftenstroom, die wel onderhoud vraagt om niet af te laten kalven, van
waaruit de huidige lopende kosten vrijwel gedekt kunnen worden. Ook is er een financiële
buffer van ca. € 15.000. Door o.m. eenmalige schenkingen en via contacten met bevriende
gemeenten is er de mogelijkheid de inkomsten zo nodig te laten toenemen.
Netwerken
Het belangrijkst voor Villa Klarendal zijn de vrijwilligersnetwerkenin de wijk Klarendal
zelf. Het gaat hierbij om de samenwerking met Stichting Rijnstad, de Voedselbank Arnhem
en het Wijkcentrum Klarendal, 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). UE wil gemeenten stichten in alle 40 zogenaamde
'krachtwijken'. ICP zet zich in voor het ontstaan van nieuwe multiculturele gemeenten.
3. Algemene doelen 2013-2014
We hebben het verlangen nog meer samen te doen met en voor de wijk. De christelijke
identiteit van Villa Klarendal willen we vooral laten blijken uit haar betrokkenheid en
pastorale aandacht en (min of meer op de achtergrond) de samenkomsten van de
gemeenschap; deze identiteit staat niet voorop in de activiteiten in de wijk. Wij geloven dat
we door present te zijn (contextualisatie) en mensen te zien met de ogen van de Heer, door te
verbinden en van betekenis te zijn voor anderen, levende brieven van Christus zijn. We
merken ook dat het leiden van Villa Klarendal door een kleine kerngroep inspannend en
kwetsbaar is en dat we extra ondersteuning en uitbreiding van het team nodig hebben de
komende jaren.
4. Prioriteiten
Voor de periode 2013-2014 willen we een vijftal prioriteiten stellen, die aansluiten bij hoe de
gemeenschap Villa Klarendal zich de laatste jaren heeft ontwikkelt. We zijn gegroeid tot een
echte gemeenschap, waarin ruimte is gekomen om weer meer naar buiten gericht te zijn en
ruimte te maken voor nieuwe ideeën en concepten.
-Het netwerk in de wijk versterken (1)
We willen graag het netwerk van wijkbewoners – christenen en niet-christenen –
uitbouwen. We willen graag de banden versterken met van leden van kerken die in Klarendal
(e.o.) wonen. Daarnaast willen we de komende jaren het contact dat we hebben met Diaconaal
Centrum St. Marten/Klarendal uitbouwen en meer met hen samenwerken en samen
activiteiten organiseren. We streven er ook naar meer diversiteit in contacten leggen - ten
opzichte van ons huidige gemeenschap: bijvoorbeeld met de mode/kunstenaars, hoger
opgeleiden en modale gezinnen in onze wijk.
Het in de wijk versterken van het netwerk is van belang om contact te kunnen leggen
met en van betekenis te kunnen zijn voor nog meer wijkbewoners, maar ook om een ruimere
kring van “dragers” te creëren.
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-Stimuleren van anderen om zich in te zetten voor het welzijn in de wijk (2)
Stimuleren van met name Villagangers en christenen in de wijk om zich in te zetten voor het
welzijn in de wijk Klarendal, door middel van het betrekken van deze mensen in de
activiteiten van Villa Klarendal maar ook juist het stimuleren van het ontwikkelen van nieuwe
vormen om zich in te zetten in de wijk. Young Urban Professionals motiveren om
wijkbewoners in de praktijk te helpen. Bijvoorbeeld door middel van het verzorgen avonden
over present zijn in de wijk of het mee organiseren van een burendag.
-Meer diversiteit in vormen en plaatsen (3)
We willen een grotere diversiteit aan vormen en plaatsen waarop de Villa Klarendal actief is,
gericht op diverse doelgroepen. Concreet:
 Maandelijks bidden voor de wijk, samen met andere christenen
 Pastoraat uitbreiden en verdiepen door het behouden van de huisgroepen en het ingaan
op verzoeken van één-op-één gesprekken
 Op project basis kortdurende activiteiten organiseren gericht op een specifieke
doelgroep met als doel ontmoeting, samenzijn,uitwisseling van kennis. Daarbij denken
we aan: thema avonden over opvoeding, een lezing, netwerkborrel, maandelijkse
Tuinstraatviering, youth-alpha, een creatieve avonden/middagen.
 Plaats: we willen als Villa Klarendal het komende jaar onderzoeken de functie van ons
huidige gebouw onderzoeken. In de praktijk wordt het weinig gebruikt vanwege het
verplaatsen van de brunch en vieringen naar het Wijkcentrum (sinds 2011). In de
keuze voor het behouden van een eigen gebouw of ruimte speelt de komst van het
Multifuntioneel Centrum Klarendal en het “overblijven” van het huidige wijkcentrum
een rol. Belangrijk is ook de vraag naar welke functie we het gebouw van Villa
Klarendal willen laten vervullen.
-Teamuitbreiding (4)
Sinds 2010 werken met een leiderschapsteam en zijn alle taken verdeeld over dit team.
Inmiddels is het team veranderd en zijn ook de gezinnen van de leiders sterk veranderd.
Voor iedereen geldt (mede dankzij coaching) dat hij/zij een persoonlijke ontwikkeling
doormaakt en ontdekt wat in de Villa bij hem/haar past en wat minder. Het is noodzakelijk
om in 2013 een meer passende taakverdeling te formuleren.
Ook zijn er voor 2013-2014 meer teamleden nodig om alle activiteiten draaiende te
houden. We gaan actief op zoek naar mensen (binnen of buiten de wijk, christen of niet
christen) die als vrijwilliger zich voor langere tijd willen binden aan het team van Villa
Klarendal.
-Jongerenwerk (5)
Nieuwe bronnen aanwenden; doelgroep 12-16 jaar bedienen (huiswerkbegeleiding starten);
nieuwe medewerkers voor de clubs.
We hopen op een vruchtbaar jaren waarin we bovengenoemde prioriteiten vollop aandacht
kunnen geven.
Januari 2013
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