Reglement voor het plaatselijk jeugdwerk
Hervormde Gemeente Meteren
Behorend bij het beleidsplan 2020-2025

Artikel 1. Naam
a. Binnen de hervormde gemeente Meteren worden diverse activiteiten ontplooid voor
de jeugd, samen te vatten als ‘jeugdwerk’. Dit jeugdwerk valt onder de
verantwoording van de kerkenraad. De kerkenraad heeft een jeugdcoördinator
aangesteld. Deze maakt geen deel uit van de kerkenraad, maar staat wel in nauw
contact met haar. De dagelijkse leiding van het jeugdwerk is in handen van de
leidinggevenden van de clubs, samen te vatten onder de naam jeugdraad.
b. De jeugdraad wordt gevormd door (een afvaardiging van) de leidinggevenden van
elke club of jeugdwerkonderdeel en de jeugdcoördinator
c. De persoon van jeugdcoördinator vormt de verbinding tussen kerkenraad en de
leidinggevenden. De jeugdcoördinator zal voorafgaand aan een
kerkenraadsvergadering haar punten kenbaar maken bij de scriba en tijdens de
vergadering deze punten in 5 – 20 mintuten ter sprake brengen.
Artikel 2. grondslag
De jeugdactiviteiten vinden plaats in gehoorzaamheid aan de Bijbel als Gods Woord, naar de
uitlegging en toepassing van de belijdenisgeschriften, zoals aanvaard op de Nationale
Synode van Dordrecht 1618/1619.
Artikel 3. doel
Het jeugdwerk heeft als doel een eigen bijdrage te leveren aan de vorming van de jeugd:
a. de jeugd met de daartoe geëigende middelen te bewaren bij het evangelie van Jezus
Christus en hen te begeleiden op de weg van de persoonlijke geloofsontwikkeling.
b. activiteiten te ontwikkelen om jongeren de mogelijkheid te geven hun vrije tijd op een
verantwoorde manier te besteden.
c. aandacht te geven aan jongeren in crisismomenten
Het doel in essentie en de daarbij vereiste kernvoorwaarden en werkinstructies zijn in 2015
als volgt opgesteld, als leidraad voor de invulling van activiteiten en het waarborgen van
verantwoorde inhoud.
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Artikel 4. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
a. Het stimuleren, begeleiden, adviseren en coördineren van activiteiten op de volgende
werkterreinen
- Vertelkring
- Speurders (groep 5-8)
- Checkpoint (12+ club)
- Realax (16+)
- Themadiensten
b. Het meewerken aan het werven, begeleiden en toerusten van vrijwilligers die bereid
zijn leiding te geven aan de genoemde werkterreinen.
c. Het leggen en onderhouden van contacten met de HGJB.
d. Ervoor zorg dragen dat voor het jeugdwerk de nodige financiële middelen en
geschikte ruimten aanwezig zijn.
Artikel 5. Leidinggevenden
Leidinggevenden binnen het jeugdwerk worden op de volgende wijze benoemd:
a. vacature wordt door de betreffende club gemeld aan de jeugdcoördinator, zo mogelijk
met voordracht van 2 personen als mogelijk nieuwe leidinggevende.
b. de vacature wordt kenbaar gemaakt in de gemeente met de oproep voor aanmelden.
Indien er geen aanmeldingen volgen, benadert de jeugdcoördinator kandidaten
persoonlijk.
c. indien een gemeentelid zich aanmeldt, gaat de jeugdcoördinator een gesprek aan,
om met elkaar af te stemmen of de betreffende persoon zich kan vinden in de
essentie en de beloften van het jeugdwerk. Indien duidelijk is dat het jeugdwerk niet
de geschikte taak is voor een persoon kunnen andere mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk besproken worden.
i.
Leidinggevenden zijn belijdende leden van de Hervormde Gemeente van
Meteren en laten in woord en gedrag blijken een waardig lid van de gemeente
te zijn
ii.
Beoogd is een langdurige inzet, dus meerdere jaren.
Artikel 6. bezinning en voorlichting
a. De jeugdraad en de jeugdcoördinator zien de noodzaak in van een gedurige
bezinning op de wijze waarop dit kerkenwerk onder zijn jongeren plaatsvindt. De
jeugdwerkvergaderingen worden hiervoor gebruikt. De essentie, en kernzaken
worden eens per 5 jaar opnieuw overdacht en geformuleerd, waarbij het nieuw op te
stellen beleidsplan hierop aan kan sluiten.
b. In de vergaderingen of aan het eind van elk seizoen worden al de activiteiten
geëvalueerd.
Artikel 7. Middelen en methoden
a. De jeugdcoördinator ziet er op toe dat er voldoende middelen aanwezig zijn ten
dienste van de leidinggevenden.
b. De Bijbel staat centraal binnen de verdiepende activiteiten. We gebruiken hierbij de
Herziene Statenvertaling. Psalmen en andere geestelijke liederen hebben een
voorname plaats binnen muziek- of zangactiviteiten. Deze worden afgestemd op de
doelgroep.
Artikel 8. Vergaderingen
a. De jeugdraad vergadert tenminste 2 maal per seizoen.
b. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt, welke worden verstrekt aan de
leidinggevenden.
c. De notulen worden beurtelings opgesteld door de deelnemende leidinggevenden.
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Artikel 9. Verantwoording
a. Het jeugdwerk is verantwoordelijkheid van de jeugdcoördinator, welke onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad de werkzaamheden uitvoert.
b. Financieel valt het jeugdwerk onder de diaconie. De jeugdrekening valt onder de
diaconie en worden beheerd door de jeugdcoördinator.
c. De jeugdcoördinator doet periodiek aan de kerkenraad verslag van de voortgang van
alle jeugdwerk en bespreekt de plannen en eventuele problemen.
d. De ontwikkelingen, verwachtingen en de aandachtspunten voor het jeugdwerk als
geheel worden elke 5 jaar vastgelegd in hoofdstuk 5 ‘jeugdwerk’ van het beleidsplan.
Artikel 10. Geldmiddelen
a. Elke club zorgt zelf voor eigen financiële middelen. Voor algemene zaken of bij tekort
aan middelen kan een beroep gedaan worden op de gezamenlijke jeugdrekening.
Voor groep 5-8, 12+ en Realax is een maximaalbudget vastgesteld van 10,- per
seizoen per kind voor materialen mbt verdieping en geestelijke vorming. Daarnaast
geld een bedrag voor de respectievelijke clubs van € 7,50, 10,- en 10,- per seizoen
per kind voor buitenactiviteiten of ontspanning
b. De geldmiddelen t.b.v. jeugdrekening worden verkregen uit:
• Minimaal 8 diaconiecollecten per jaar.
• restbedragen van clubs/activiteiten
• sponsorgeld/ geld uit (verkoop)acties
b. de geldmiddelen per club/activiteit worden verkregen uit:
• contributie
• giften vanuit de jeugdrekening (bij tekort aan middelen, op aanvraag)
Artikel 11. Wijzigingen reglement
a. aanvullingen of wijzigingen op deze regeling dienen door de kerkenraad te worden
goedgekeurd, in overleg met de jeugdcoördinator.
b. Artikel 2 en 3a kunnen niet worden gewijzigd.
Artikel 12. Slotbepaling
In gevallen waarin deze regeling, noch de kerkorde, noch de plaatselijke regeling
voorziet, beslist de kerkenraad, na de jeugdcoördinator gehoord te hebben.
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