
Hervormde Gemeente Linschoten 

Jeugdraad 2.0 



Jeugdwerkbeleid 

• In het Beleidsplan 2014-2018 zijn de 4 pijlers en doelstellingen van ons jeugdwerkbeleid 
verder uitgewerkt:  
 

– Jeugd & leren  

– Jeugd & ontmoeten 

– Jeugd & eredienst   

– Jeugd & omzien 

http://www.hervormdlinschoten.nl/default.aspx?lIntEntityId=67801
http://www.hervormdlinschoten.nl/default.aspx?lIntEntityId=67801
http://www.hervormdlinschoten.nl/default.aspx?lIntEntityId=67801


Jeugdraad 

De jeugdraad is de paraplu waaronder het totale jeugdwerk in onze gemeente is samengebracht.  
De Jeugdraad heeft een adviserende en uitvoerende rol:  
 

o adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk  

o signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen  

o stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het college van kerkrentmeesters  

o voert het beleidsplan uit  

o vormgeven aan de inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk (kernkwaliteiten HGJB)  

o de begeleiding van de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk  

o de coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk  

o het vervullen van ontstane vacatures binnen het jeugdwerk  

o de begeleiding en coaching van de vrijwilligers binnen het jeugdwerk  

o de toerusting van leidinggevenden  

o jaarlijkse evaluatie van het jeugdwerk  



Samenstelling jeugdraad 2.0 

1. Jeugdouderling, voorzitter   Rob 

2. Jeugddiaken, secretaris   Cees 

3. Lid, penningmeester    Martijn 

4. Lid, pr & communicatie   Vacature 
 

5. Coördinator Jeugd & eredienst   Jos 

6. Coördinator Jeugd & leren   Tera 

7. Coördinator Jeugd & ontmoeten (basisschool)  Judith 

8. Coördinator Jeugd & ontmoeten (voortgezet onderwijs) Mike 

9. Coördinator Jeugd & omzien   Esther 
 
 

dagelijks bestuur 

coördinatoren 



Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk en heeft de 
volgende specifieke taken:  
 

• adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk 

• stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het college van kerkrentmeesters 

• voert het beleidsplan uit 

• zorgt voor toerusting van leidinggevenden 

• begeleidt en coacht de vrijwilligers binnen het jeugdwerk 

• zorgt voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk 

• Evalueert jaarlijks de 4 pijlers van het jeugdwerk 

• Ledenadministratie jeugd 



Jeugdraadsvergadering 2.0 
De volledige jeugdraad (dagelijks bestuur met coördinatoren) vergadert 4x per seizoen. 
 

• Bespreking actualiteiten (terugkoppeling coördinatoren) 

• Bespreking jaarlijkse evaluatie pijlers jeugdwerk 

• Hoe gaat het met de jongeren? 



Jeugdouderling, voorzitter 

De jeugdouderling is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk en heeft de volgende 
specifieke taken:  
 

• Lid dagelijks bestuur 

• Uitvoeren en invullen van beleidsafspraken  

• Bewaken inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk  

• Boegbeeld vanuit de kerkenraad voor het jeugdwerk  

• Verantwoordelijk voor het goed functioneren van de jeugdraad  

• Aanspreekpunt coördinatoren jeugdwerk 

• Begeleiding en coaching van de vrijwilligers binnen het jeugdwerk  

• Vorming en toerusting van leidinggevenden 



Jeugddiaken, secretaris 

De jeugddiaken is een klankbord voor de jeugdouderling en medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het 
jeugdwerk. De jeugddiaken heeft de volgende specifieke taken:  
 

• Lid dagelijks bestuur 

• Uitvoeren en invullen van beleidsafspraken  

• Opstellen en distribueren agenda(stukken) vergaderingen jeugdraad en DB 

• Bijhouden actielijst 

• Vergaderplanning 

• Ledenadministratie jeugd 

• Vorm en inhoud geven aan het jeugddiaconaat  

• Coördinatie van de tweejaarlijkse HGJB actie  

• Actueel houden draaiboek diaconale actie 

• Toerusten van jongeren tot diaconale bewogenheid  

• Signaleren van pastorale aandacht voor de jeugd  

 



Lid, penningmeester 

De penningmeester heeft de volgende specifieke taken:  
 
• Lid dagelijks bestuur 
• Uitvoeren en invullen van beleidsafspraken 
• Aanspreekpunt financiële zaken jeugdwerk 
• Stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het college van kerkrentmeesters 
• Verzorgen crediteurenbetalingen 
• Stelt de jaarrekening op en legt verantwoording af aan het college van kerkrentmeesters 
• Abonnementenbeheer (HGJB) 



Lid, PR & communicatie 

• Lid dagelijks bestuur 

• PR & Communicatie 

• Actueel houden jeugdwerkpagina website 

• Publiceren actualiteiten op facebookpagina 

• Publiceren actualiteiten in KerkKlanken 

• Periodieke communicatie jeugdwerkleiders (o.a. via groeps WhatsApp) 



Coördinator Jeugd & eredienst 

• Aanspreekpunt gemeente Jeugd & eredienst 

• Opstellen jaarplanning jeugddiensten (doelgroepen: basisschool, tieners, 16+) 

• Coördinatie jeugddiensten (ism ad-hoc commissie + dienstdoende predikant)  

• Actueel houden draaiboek jeugddiensten 

• Coördinatie kleurenplaat & kerkboekje (willen we dit nog?) 

• Jaarlijkse evaluatie pijler Jeugd & eredienst 

• Signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen 

• Contactpersoon voor crecheteam 



Coördinator Jeugd & leren 

• Aanspreekpunt gemeente Jeugd & leren 

• Contactpersoon voor leiding zondagsschool | catecheseteam 

• Jaarlijkse evaluatie pijler Jeugd & leren 

• Deelname (tussentijdse) evaluatievergaderingen leiding zondagsschool + catecheseteam 

• Signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen 



Coördinator Jeugd & ontmoeten 
(basisschool) 

• Opstellen jaarplanning clubs 

• Gezamenlijke aftrap met jeugdouderling, aanspreekpunten kinderclubs, aanspreekpunt kinderkoor. 
(ledenlijst, overdragen clubleden, verwachtingen delen)  

• Contactpersoon voor crecheteam, bestuur kinderkoor en clubleiding kinderclubs 

• Werving clubleiding (samen met jeugdouderling) 

• Begeleiding en coaching van de vrijwilligers binnen het jeugdwerk 

• Signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen 

• Jaarlijkse evaluatie pijler Jeugd & ontmoeten (kinderkoor, kinderclubs) 



Coördinator Jeugd & ontmoeten 
(voortgezet onderwijs) 

• Opstellen jaarplanning clubs 

• Gezamenlijke aftrap met jeugdouderling, coördinator, clubwerkleiders tienerclubs en vz JV (ledenlijst, 
overdragen clubleden, verwachtingen delen)  

• Contactpersoon voor clubleiding tienerclubs en JV 

• Werving clubleiding (samen met jeugdouderling) 

• Begeleiding en coaching van de vrijwilligers binnen het jeugdwerk 

• Signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen 

• Jaarlijkse evaluatie pijler Jeugd & Ontmoeten (tienerclubs, JV) 

• Stimuleren TOV avonden 

 

• Bespreekpunten: 
Eventueel inleiding gezamenlijk, daarna j/m apart 

• Pool maken (verbinding tentteam/oud-clubleiders/jeugdraadsleden) 
• Serieus gedeelte tienerclub anders? Open jeugdwerk 



Coördinator Jeugd & omzien 

• Coördinatie jeugdpastoraat  

• Aandacht voor nieuw ingekomen jongeren, jongeren in moeilijke situaties en potentiële afhakers  

• Signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen 

• Jaarlijkse evaluatie pijler Jeugd & omzien 

• Ondersteuning jeugddiaken met 2 jaarlijkse organisatie diaconaal HGJB project 

• Actueel houden ‘volgsysteem’ jongeren (wie neemt deel aan clubs/catechese, etc). 

• Coördinatie opening winterwerk 

• Coördinatie afsluiting winterwerk 

• Coördinatie afsluitende BBQ clubwerkleiding 

• Aandacht voor markeringsmomenten (afscheid groep 8, 18e verjaardag, examen, belijdenis) 

 


