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“Wat in de wereld niet kan, 
kan in Villa Klarendal wel” 

Beleidsplan Vil la Klarendal 2021-2023 

 

 

Kernwoorden 
Deze kernwoorden passen bij Villa Klarendal: Gemeenschap (vieren), mee doen, jezelf zijn, relaties, 

diversiteit, ontmoeting met God, gelijkwaardigheid, liefdevol contact, veilige haven, gastvrijheid, op 

ontdekkingstocht, ontplooien, geven en ontvangen, gebed en eten.  

 

Missie 
Als Villa Klarendal zijn we een christelijke wijkgemeenschap die actief participeert in de wijk en open 

staat voor alle Klarendallers. In onze gemeenschap staat Jezus Christus centraal. We zijn een 

inclusieve gemeenschap. Een gemeenschap in de wijk Klarendal die open staat voor zowel gelovigen 

als ieder ander die zich verbonden met ons voelt. Wij wonen, werken en leven met de mensen om 

ons heen, om zo ons geloof te laten zien aan iedereen om ons heen.  

 

Visie 
Door dicht bij ons zelf te blijven als gemeenschap, bieden we iets unieks aan, ons geloof in God. Dit 

grootse cadeau willen we aanbieden aan iedereen in de wijk Klarendal. We willen verbinding zoeken 

mets de mensen in de wijk om Jezus Christus te laten zien. Vanuit ons geloof willen we de 

waardigheid aan de mensen erg geven. Iedereen is van waarde als uniek schepsel van God. Door de 

brunch & vieringen en met onze gemeenschap willen we de mensen helpen hun eigen talenten te 

zien en in te zetten en zo minder afhankelijk te worden van anderen (instanties/overheid). 

 

Uitgangspunten Leiderschap 2021-2023 
Binnen Villa Klarendal hebben we ingezet op gelijkwaardigheid tussen leiderschap en gemeenschap. 

We streven naar gedeelde verantwoordelijkheid van taken binnen  Villa Klarendal.  Er is een groep 

vrijwilligers die zich inzet voor leiding en de diverse projecten en activiteiten. Vrijwilligers zijn vaak 

wel bereid zich in te zetten, maar bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode of op rooster, en 

niet elke week.  

 

De afgelopen jaren zijn we zo toegegroeid naar het volgende model van gedeeld leiderschap binnen 

de gemeenschap:  
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Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:  

• We streven er naar dat iedereen mee doet of mee kan doen. 

• Teams van minimaal 2 personen dragen en organiseren zelf een taak of activiteit: bijbelclub, 

viering (rooster en onderwerpen),  brunch (inkopen en rooster), broodbank, herdertjestocht, 

(nieuwe) activiteiten, pr&communicatie, visie en beleid.  

• Een paar keer per jaar is er een moment van terugkoppeling waarbij de teams of 

verantwoordelijken per team bij elkaar komen met het visieteam. Daar buiten regelen de 

teams zelf hun taken en vergaderingen. 

- Tussendoor kan op verzoek van een team overleg plaatsvinden met het visieteam, 

vooral als er vragen in het team opkomen die de dagelijkse gang van zaken 

overstijgen. 

• We stimuleren het nemen van eigen initiatieven, door het vormen van nieuwe teams. De 

teams zoals hier beschreven kunnen dan ook wisselen. De teams ‘Vieringen’, ‘Praktisch’ en 

‘activiteiten in de wijk’ zijn teams die Villa Klarendal dragen, de andere teams zijn project 

teams.  

• Het visieteam zijn visiedragers en zorgen voor het organiseren van terugkoppel momenten 

en vormen de kernleiding. Het visieteam bestaat uit minstens 3 personen. 

Visieteam

 eam vieringen  eam 
wijkac viteiten

Pr jec eam 
 aastasac e

 eam z rg en 
 ast raat

 eam  r  d ank

Pr jec eam 
herdertjest cht

 eam kringen

 eam  rak sch

 est  r



 

Beleidsplan Vil la Klarendal p 3 van 4 

 

• Het bestuur van stichting Villa Klarendal speelt met name een rol 

richting visieteam (2 x per jaar) en kan op aanvraag ingezet worden 

n.a.v. de vier vaste terugkoppelmomenten per jaar.  

• Het bestuur bestaat uit 3 personen: voorzitter, penningmeester en 

secretaris en is eindverantwoordelijk voor het financiële beheer en het besturen van de 

stichting.  

 

De dagelijkse leiding van Villa Klarendal ligt bij het visieteam, de verantwoordelijkheden van het 

visieteam zijn:  

• Geestelijk leidinggeven aan de gemeenschap 

• Toezien op en begeleiding bij de uitvoering van de visie  

• Opstellen en realiseren van jaarplan en begroting  

• Bijeenroepen, coachen en ondersteunen van de subgroepen  

 

Doelstellingen en prioriteiten voor de jaren 2021-2023 
1. Continueren van het organiseren van de brunch & viering op de zondag, om de onderlinge zorg 

te verbeteren, gastvrij naar wijkbewoners te zijn en samen te leren en elkaar te helpen Jezus 

Christus te volgen in ons dagelijkse leven.  

2. Meer mensen betrekken bij de voorbereidingen van de vieringen. 

3. Uitbouwen van de kinderactiviteiten op zondag: een tweewekelijkse kinderbijbelclub, een 

kinderviering (1 x per maand) een tienerclub en een crèche. Daarvoor willen we meer mensen 

betrekken bij het voorbereiden van deze activiteiten.  

4. Continueren van een of meerdere kringen voor onderlinge zorg 

5. Participatie in en mede-organiseren van (nieuwe) initiatieven in de wijk zoals o.a. de 

voedselbank, landenkookgroep, broodbank, bewonersgroep, oudergroep kinderdagverblijf, 

doorverwijzen naar wijkwerkpalet en wijkteams. 

6. Samenwerking (Oecumenisch pastoraat) met het Buurtpastoraat Sint Marten onderzoeken. 

 

Jaarplanning 2022 
 

Januari -december 2022 : Zondagse vieringen al dan niet digitaal. Zodra het weer mogelijk is 

starten met zondagse brunches 

Januari- december 2022: maandelijkse gespreksbijeenkomsten 

Januari- december 2022:  Broodbank en andere wijkactiviteiten 

Voorjaar 2022: Paas of Pinkstertas actie in de wijk 

Zomer 2022: Tussen evaluatie, planning 2023 

December 2022:  Kerstactie in de wijk (herdertjestocht) 

Ivm. Corona is het op dit moment lastiger plannen daadwerkelijk ten uitvoer te brengen zoals ze 

gepland zijn. We zijn flexibel en leren op kortere termijn plannen te maken en waar nodig aan te 

passen.  
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Samenwerking en supervisie 
Villa Klarendal onderhoudt een vriendschapsband met de Gereformeerde Kerk 

Vrijgemaakt te Arnhem. Deze vriendschap komt tot uitdrukking in de 

samenstelling van het bestuur van Stichting Villa Klarendal, waarvan de leden door de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Arnhem zijn benoemd. Het bestuur biedt de Christelijke 

Wijkgemeenschap advies, ondersteuning en coaching en voert het formele bestuur. Het bestaat uit 

Gert Hutten, Ingeborg te Loo en Wim Bos.  Het bestuur vertegenwoordigt de gemeenschap in rechte. 

De bevoegdheid voor vertegenwoordiging komt mede toe aan de gezamenlijk handelende leden van 

het bestuur.  

 

Financiën 
Er een giftenstroom van vrienden, van waaruit de lopende kosten grotendeels gedekt kunnen 

worden. Villa Klarendal heeft een financiële reserve van r im ca. € 20.000 die beschikbaar is voor 

lopende uitgaven en initiatieven. Wij hebben het verlangen om financieel steeds meer op eigen 

benen te kunnen staan. De komende jaren blijven we gevers (vrienden en kerken) benaderen om de 

activiteiten en/of de financiën van de Villa te dragen.  

 

Netwerken  
Heel belangrijk voor Villa Klarendal zijn de vrijwilligersnetwerken in de wijk Klarendal zelf. Het gaat 

hierbij om de samenwerking met het Diaconaal Centrum Klarendal & Sint Marten. Stichting Rijnstad, 

het sociale wijkteam, het wijkteam leefomgeving, het bewonersoverleg/wijkplatform, de werkgroep 

multiculturele dialoog Klarendal, Huis van Puck en Kunstbedrijf Arnhem, de Voedselbank Arnhem, de 

landenkookgroep en het MFC Klarendal met zijn gebruikers. Villa Klarendal is aangesloten bij het 

landelijke netwerk Urban Expression en participeert in het Pioniersnetwerk Arnhem.  

 


