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Beleidsplan Jeugdraad Protestantse Gemeente Assen (PGA)
De jeugdraad van de Protestantse Gemeente Assen werkt wijkoverstijgend en verbindend.
De jeugdraad richt zich op de mens en maatschappij met de nadruk op de christelijke identiteit.
De jeugdraad is er voor jongeren van 12-20 jaar oud.
De jeugdraad stimuleert het jeugdwerk van de drie wijkgemeentes daar waar mogelijk.
De jeugdraad participeert daar waar mogelijk.
De jeugdraad financiert de door de wijkgemeente georganiseerde activiteiten (mede).
De jeugdraad dient als klankbord voor de jeugdactiviteiten van de drie wijkgemeentes.
De jeugdraad informeert de wijkgemeentes.
De jeugdraad is gesprekspartner van de (door de AK aangestelde) jeugdwerker.
In het verleden is naar voren gekomen dat groepen jongeren graag inspraak willen hebben in de gang
van zaken binnen kerkelijke activiteiten. De jeugdraad stimuleert jongeren om zelf activiteiten te
organiseren en mee te werken aan activiteiten die binnen de wijkgemeente worden georganiseerd. Het
is daarbij belangrijk de jongeren actief te benaderen en hen inspraak te geven bij kerkelijke activiteiten.
De wensen en de leefwereld van jongeren staat hierbij centraal.
Wijkoverstijgende activiteiten
De jeugdraad organiseert de wijkoverstijgende activiteiten. Hierbij valt te denken aan een jaarlijkse
gezamenlijke jeugddienst die roulerend wordt georganiseerd door één van de wijkgemeentes. Ook
activiteiten die gericht zijn op saamhorigheid en samenwerking tussen de jeugd van de verschillende
wijkgemeentes kunnen (mede) worden georganiseerd door de jeugdraad.
Bedienen
De jeugdraad bedient de wijkgemeentes op het gebied van jeugd.
Middelen hiervoor zijn:
- Verspreiden van foldermateriaal;
- Elkaar informeren over diaconale projecten (o.a. EO; World Servants; JOP; Youth for Christ;
e.a.).
Begroting
Het budget voor de jeugdraad wordt jaarlijks door de PGA vastgesteld. Na toekenning van het jaarlijkse
budget stelt de penningmeester de begroting voor de jeugdraad op waarna deze tijdens de
eerstvolgende vergadering wordt besproken en vastgesteld.
De begroting van de wijkgemeentes dient jaarlijks in september schriftelijk te worden ingediend. De
begroting dient in de november vergadering te worden toegelicht waarna deze wordt besproken en
het budget wordt vastgesteld.
In de begroting van de wijkgemeentes kunnen enkel activiteiten worden opgenomen voor
jeugdactiviteiten (leeftijd 12-20 jaar) voor jongeren binnen de PGA; dan wel voor activiteiten met een
duidelijk verbindende link naar de PGA en het beleid van de jeugdraad.
Uitgaven die onder de goedgekeurde begroting vallen worden door de jeugdraad vergoed na overleg
van de originele (of gescande) betaalbewijzen aan de penningmeester.
Indien er grotere uitgaven moeten worden gedaan voor een activiteit kan bij de penningmeester
worden gevraagd om zgn. voorfinanciering. Achteraf dient de wijkgemeente een afrekening op te
stellen en betaalbewijzen te overleggen. Indien nodig vindt er een nabetaling/terugbetaling plaats.
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