Beleidsplan Interkerkelijk Algarve Pastoraat 2021 – 2024
Inleiding
Het doel van ons werken is gehoorzaamheid aan de Heer van de Kerk met betrekking tot het
Interkerkelijk Pastoraat onder de Nederlanders in de Algarve. Het bestuur legt elke 4 jaar het
beleidsplan vast.
Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging legt in overleg met het bestuur van de Algemene
Vergadering dit beleidsplan ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering.
Enkele redenen zijn:
•
•

Huidige beleidsplan eindigt op 31 december 2020
Voor behoud ANBI-status is een actueel beleidsplan verplicht

Procedure tot vaststelling van dit beleidsplan:
•
•
•

Opstellen concept mei 2020
Bespreken met leden van DB en voorzitters AV en RvT medio mei/juni 2020
Bespreking en vaststelling in AV op 8 september 2020

Basis voor dit beleidsplan is:
•
•
•

Voortgang van het tot dusver gevoerde beleid en aanvullingen hierop
De statuten
Huishoudelijk reglement

Doel van het IAP
Doel van het IAP is het vormgeven aan Nederlandstalige, Protestants Christelijk georiënteerde
kerkdiensten in de Algarve, rekening houdend met de breedte van het ‘P.C.-spectrum’, verlenen van
pastorale zorg aan hen die daarom verzoeken en het (laten) organiseren van godsdienstige en sociale
bijeenkomsten voor haar leden, donateurs en andere belangstellenden. Ook zal er diaconale zorg zijn
in Portugal en/of wereldwijd.
Kerkdiensten
Het IAP belegt kerkdiensten in:
•
•
•

Albufeira
Praia da Rocha
Armação de Pera

van 1e zondag oktober t/m 1e zondag van mei
om 10.30 uur
e
van 1 zondag januari t/m laatste van maart
om 10.30 uur
e
van 2 zondag januari t/m de op 1 na laatste zondag van maart
om 16.30 uur
(1e zondag januari en laatste zondag maart gezamenlijk met Praia da
Rocha.)
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Voorgangers/predikanten
Het IAP voorziet in 2 ‘predikantsplaatsen’, één in Albufeira en één voor de plaatsen Praia da Rocha en
Armação de Pera. Beide predikanten gaan beurtelings voor in Armação de Pera.
Werving van predikanten kan op diverse manieren geschieden. Het eerste contact wordt gelegd door
een lid van het dagelijks bestuur. Daarna zal er met een predikant contact zijn via de Adviesraad
predikanten na overleg met het DB. Een definitieve afspraak valt onder de verantwoordelijkheid van
het Dagelijks Bestuur.
De predikant maakt van zijn werkzaamheden in de Algarve voor het dagelijks bestuur een
werkverslag met adviezen.
De relatie tussen het IAP en de predikanten is geen arbeidsrechtelijke. Behalve de onderstaande
vergoedingen is de predikant gedurende het verblijf in de Algarve zelf verantwoordelijk voor
verzekeringen en andere uitgaven.
Het IAP draagt zorg voor huisvesting. De predikanten worden een auto en een mobile telefoon ter
beschikking gesteld voor de periode die zij op uitnodiging van het bestuur in de Algarve verblijven.
De reiskosten vanuit Nederland naar de Algarve worden door de Vereniging vergoed. De hoogte van
alle vergoedingen wordt jaarlijks in juni door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.
Enkele bepalingen m.b.t. kerkdiensten
•
•
•
•
•
•

Het DB bepaalt jaarlijks in september de data voor de eerste en de laatste diensten.
De data van extra kerkdiensten, bijv. laatste zondag kerkelijk jaar, Kerst, Nieuwjaarsdag,
Goede Vrijdag en Pasen worden eveneens door het bestuur vastgesteld.
De accommodaties waar de kerkdiensten worden gehouden worden vermeld op de site, in
de Algarve Kerkklok en de Klepel.
Tijdens kerkdiensten worden 2 collecten gehouden. De bestemming van de collecten worden
vastgesteld door het DB.
De dienstdoende predikant is vrij in de keuze van de Bijbelvertaling. Voor de samenzang
wordt gebruik gemaakt van het Liedboek voor de kerken(1973) en de Algarvebundel.
Op enkele door het bestuur vastgestelde zondagen wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Pastorale zorg
Voor personen, zowel leden als niet-leden, die dat wensen bestaat de mogelijkheid tot pastorale zorg
door predikant en/of een lid van het wijkteam. Dit kan kenbaar gemaakt worden aan predikant en/of
wijkteam.
Diaconaat
Het IAP is geroepen om ook voor de omgeving waarin wij verblijven diaconaal bezig te zijn, maar kan
hierin geen continue zorg en begeleiding bieden. Indien gewenst zal ze bemiddelen voor verdere
zorg.
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Het beleid rondom de diaconale collecten is:
•
•
•

Diaconale doelen binnen de kerkelijke gemeenschap waarvoor het IAP zich verantwoordelijk
voelt.
Ondersteuning diaconale projecten in Portugal
Projecten van Kerk in Actie/noodhulp bij rampen

Godsdienstige bijeenkomsten
Naast de kerkdiensten zullen ook andere godsdienstige bijeenkomsten worden georganiseerd. Te
denken valt aan zangdiensten/bijeenkomsten, Bijbelkring, gespreksgroepen e.d. Het bestuur steunt
dergelijke initiatieven van harte. Het is mogelijk dergelijke activiteiten te vermelden op de site, in de
Klepel en afkondiging via het wijkteam bij de diensten.

Sociale bijeenkomsten
Mensen die in de Algarve wonen of er langere tijd verblijven zoeken, naast de kerkdiensten, naar
onderlinge contacten.
•
•

Mogelijkheid tot koffiedrinken na de kerkdiensten/koffieochtend in de week
Andere samenbindende activiteiten zoals een feestavond, gezamenlijke maaltijd,
zangavonden e.d.

Structuur IAP
Het Interkerkelijk Algarve Pastoraat gaat uit van de Vereniging “Igreja Protestante Holandesa do
Algarve”.

Leden
Lid van de vereniging is zij/hij die zich schriftelijk heeft aangemeld en de vastgestelde minimum
contributie heeft betaald. Alle leden tezamen vormen de Algemene Leden Vergadering. De AV komt
minimaal eenmaal per jaar bijeen op uitnodiging van het bestuur. Deze AV is het besluitvormend
orgaan van het IAP. Aan de AV legt het Dagelijks Bestuur van het IAP verantwoording af over het in
het afgelopen seizoen uitgevoerde beleid. Zij legt tevens het beleidsvoorstel voor de komende
perioden voor. De AV stelt het te voeren beleid vast.
De AV benoemt:
•
•
•

Het bestuur van de AV
Het Dagelijks Bestuur van het IAP
De leden van de Raad van Toezicht.
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Donateurs
Personen kunnen zich ook opgeven als donateur. Zij betalen minimaal een bijdrage zoals is
vastgesteld. Donateurs hebben geen stemrecht.
Bestuur
Bestuursleden hebben als bestuurslid samen met de leden van de wijkteams een uitvoerende taak in
de Algarve. Wel kan het zo zijn dat zij tevens deel uitmaken van een wijkteam. In dat geval zijn zij
binnen dat wijkteam gelijkwaardig aan de andere leden van dat team.
Binnen de vereniging kennen we, om te voldoen aan wetgeving in zowel Portugal als Nederland, 3
bestuurslagen.
a. Bestuur Algemene Leden Vergadering (AV)
b. Dagelijks Bestuur (DB)
c. Raad van Toezicht (RvT)
Ad. a. De AV kiest minimaal 3 personen als bestuur voor de AV. Dit bestuur bereidt de AV voor, leidt
de vergadering en onderhoudt de ledenlijst.
Ad. b. Het DB wordt gekozen door de leden van de AV. Het bestuur kan de leden om voordracht
vragen. Het DB bestaat ten minste uit 3 leden. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het beleid.
Ad. c. De RvT bestaat uit 3 leden die worden verkozen door de AV. De RvT houdt namens de leden
toezicht op het door het DB gevoerde beleid en legt haar bevindingen voor aan de AV.
Wijkteams
Het DB is verantwoordelijk voor het aanstellen van wijkteams. Deze wijkteams zijn door het
DB gemandateerd tot het uitvoeren van het vastgestelde beleid. Bepaalde werkzaamheden
worden in een apart draaiboek beschreven, zodat er continuïteit ontstaat. Wijkteams mogen
bestuursleden vragen om een rol te vervullen, bijv. bij kerkdiensten. Bestuursleden kunnen
hier geen recht op laten gelden. Als een bestuurslid wordt gevraagd dan is dat onder
verantwoordelijkheid van het wijkteam.

Communicatie
Namens het DB is de secretaris verantwoordelijk voor de communicatie.
Binnen het IAP kennen we verschillende communicatie middelen:
•

•

De Klepel
Deze wordt gebruikt voor korte mededelingen aan leden en donateurs die in het bezit zijn
van een emailadres.
Algarve Kerkklok
Een twee- of driemaal per jaar verschijnende periodiek.
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•
•

Website.
Het DB waarborgt de privacy van haar leden en donateurs.

Financiën
Het bestuur heeft als beleid de vereniging financieel gezond te houden met als doel haar pastorale
opdracht te kunnen blijven vervullen. Van groot belang is de inkomsten te verhogen. Mogelijkheden
hiervoor zijn o.a.: het verwerven van zoveel mogelijk leden en donateurs, aanbevelen van de te
houden collecten met als doel hogere opbrengsten, het stimuleren van leden en donateurs tot het
toezeggen van giften of legaten.

Indien de vereniging een schenking of legaat ontvangt dan dient, voor aanvaarding van de schenking
of het legaat, het DB te onderzoeken welke voorwaarden worden gesteld en wat de mogelijke baten
en lasten voor de vereniging zijn. Na onderzoek beslist het DB, afhankelijk van de resultaten van het
onderzoek, tot wel of niet accepteren van de schenking of het legaat. Het DB legt in de eerst
volgende AV verantwoording af over de genomen beslissing.
Het IAP heeft geen winstoogmerk. Financiële middelen van de vereniging worden niet belegd in
fondsen, aandelen of andere risicodragende beleggingen. Er wordt gestreefd naar een maximale
reserve van tweemaal de gemiddelde jaarbegroting.
Pastorie
Op 6 maart 2020 is de aankoopakte bij de notaris getekend van het onroerend goed Edificio Tomilhos
Garden, Rua do Tominhal, bloco 4 H, 8200-566 Ferreiras, Portugal.
De financiering van dit onroerend goed is tot stand gekomen d.m.v. eigen geld van de vereniging,
ontvangen giften van gemeenteleden, het verstrekken van renteloze leningen door gemeenteleden
en het uitgeven van obligaties.
In de maanden oktober t/m de 1e zondag van mei van elk jaar zal dit onroerend goed gebruikt
worden als pastorie voor de predikant met de standplaats Albufeira. Na de 1e zondag van de maand
mei t/m september zal het onroerend goed verhuurd worden. De vereniging heeft als doel alle lasten
van dit onroerend goed te betalen uit de huuropbrengsten. De verwachting is dat de exploitatie
jaarlijks een positief resultaat oplevert. Uit dit positieve resultaat kunnen de leningen worden
afgelost en de obligaties worden uitgeloot.
Indien de pastorie in de zomermaanden leeg staat, kunnen leden, donateurs of belangstellenden van
de vereniging de pastorie tijdelijk huren tegen een op dat moment redelijke huurprijs. Naast de huur
komen daar de kosten bij voor verbruikte energie en de kosten voor t.v./internet. Het DB is
verantwoordelijk voor het opstellen van de contracten en het vaststellen van de huur en de door de
huurder te betalen kosten.
De verwachte exploitatieopbrengst pastorie zal ingevolge de corona uitbraak voor het boekjaar 2021
zeer bescheiden zijn.
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