
Giftenbeleid ZWO commissie Protestantse Gemeente Deventer 

De taken van de ZWO, een commissie van de diaconie van de PGD, is [1] het financieel ondersteunen van 

een ZWO-project, waarvoor de kerk periodiek collecteert  en [2] het bijdragen aan financiële ondersteuning 

van noodhulp (aardbevingen, overstromingen, andersoortige rampen). De ZWO reageert daarbij onder 

andere op verzoeken van Kerk-In-Actie (afgekort KIA) om te doneren voor noodhulp, waarbij 

partnerorganisaties van KIA de daadwerkelijke noodhulp wereldwijd verlenen. Daarnaast [3] reageert de 

ZWO ook op andere, aan de ZWO gerelateerde, hulpvragen. 

 

De herkomst van de gelden van de ZWO zijn: 

• Collectes die bestemd zijn voor het gekozen ZWO-project,de gemeenteleden kiezen het project uit een 

voordracht van de ZWO leden. 

• Een bedrag van 2000 euro van de diaconie om aan ZWO-doelen te besteden. 

• Giften aan de PGD c.q. Diaconie  die door de gever geoormerkt zijn als gift voor ZWO-doelen. 

 

 

Ad [1] - ZWO-project 

Voor het ZWO-project ontvangt de ZWO de opbrengsten van collectes voor het ZWO-project. De 

kerkenraad stelt het aantal en de data van deze collectes vast. Het zijn er gemiddeld  4 per jaar (kerkelijk 

jaar 2018 en 2019). De opbrengst van deze collectes gaat naar het door de ZWO gekozen project (meestal 

een project van KIA). KIA, de Nederlandse overkoepelende organisatie voor protestantse kerken, 

ondersteunt buitenlandse  partnerorganisaties financieel in hun werk op het gebied van geloofsopbouw, 

duurzame landbouwtechnieken, vredesonderwijs, etc.   

De ZWO-commissie steunt in principe gedurende 3 jaar hetzelfde project. Dit aan de ene kant om met een 

project een langer durende relatie aan te gaan en continuïteit te bieden, en aan de andere kant de hulp niet 

onbeperkt lang te laten zijn en de gemeente in contact te (kunnen) brengen met verschillende projecten. Op 

aangeven van de ZWO wordt de collecteopbrengst door de diaconie overgemaakt naar het betreffende 

project. De ZWO-commissie informeert de gemeente periodiek in de Wervel over de voortgang van het 

project, organiseert gebeden en andere aandacht voor het project in kerkdiensten, presenteert het project 

buiten de kerkendiensten om, en, indien mogelijk, nodigt een hulpverlener van het project uit om een 

kerkdienst bij te wonen en tijdens de kerkdienst te vertellen over het project en/of een presentatie erover na 

de kerkdienst aan de gemeente te geven. 

 

Criteria ZWO-project 

ZWO staat als afkorting voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Bij het kiezen van 

een ZWO-project wordt nagedacht over de volgende criteria: 

- het dient Zending, Werelddiaconaat of Ontwikkelingssamenwerking te betreffen (dit om alle drie de 

onderdelen aan bod te laten komen; in de praktijk kan dit ook een combinatie zijn) 

- duurzaamheid  

- Fair Trade 

- kracht van vrouwen 

- heldere en actuele informatie en communicatie over het project 

- 2 à  3 jaar durend 

- landbouw 

 

Voor het nu lopende project tot einde 2020, zijn de volgende criteria toegepast: 

- Kinderen in de knel 

- duurzaamheid 

- heldere en actuele informatie en communicatie over het project 

- 2 à 3 jaar durend 

   

 

Ad [2] - Noodhulp 

Naast structurele periodieke hulpverlening is er ook sprake van noodhulp. Hiervoor krijgt de ZWO-

commissie jaarlijks van de gemeente, via de diaconie, geld. De ZWO commissie streeft ernaar het totale 



ontvangen bedrag uit te geven aan de menselijke noden wereldwijd. Daarnaast streeft de ZWO een 

financiële buffer van 3000,- euro na (voor een ‘heel erg rampjaar met extra veel noden’). Dat bedrag staat 

op een OIKOCREDIT-rekening, zodat het weggezette geld direct zelf ook als resultaat heeft dat het arme 

mensen ten goede komt. Op de courante rekening staat het jaarlijks ontvangen gemeentegeld (de 2000,- 

euro) om ‘snel’ te kunnen acteren t.b.v. het geven van noodhulp. 

Omdat er heel veel verschillende noodhulpen zijn, en het budget van de ZWO beperkt is, wil de ZWO graag 

op basis van bepaalde criteria richting kunnen geven aan het geven van geld voor noodhulp-projecten. Dit 

als leidraad voor het acteren van de ZWO, en om te voorkomen dat telkens weer eenzelfde soort discussie 

optreedt. Het standpunt hierbij is dat het eigenlijk onmogelijk is om de ene noodhulp boven de andere te 

plaatsen, en er toch een soort van gerichte keuze moet komen om redelijk en snel te kunnen acteren 

ingeval van noodhulp. 

    

Om te komen tot een leidraad met criteria dient noodhulp te worden geclassificeerd, e/o te worden 

onderverdeeld in bijv. diverse ‘soorten noodhulp’. Ook kan worden gekozen voor een onderverdeling per 

continent. Met dit laatste voorbeeld willen we aangegeven als ZWO dat we het ‘arbitraire/willekeurige’ van 

het onderverdeling e/o criteria t.a.v. noodhulp inzien.  

Op internet-wikipedia staat o.a.:  

“Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het 

primaire doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren 

en beschermen van menselijke waardigheid. De hulp wordt gegeven in acute noodsituaties, zoals rampen, 

aanslagen, hongersnoden en overstromingen. Daarnaast wordt ook noodhulp gegeven aan landen die 

langdurig in crisis of oorlog verkeren, zoals Somalië en Democratische Republiek Congo. Humanitaire 

noodhulp onderscheidt zich van ontwikkelingshulp: ontwikkelingshulp richt zich op de aanpak van de 

onderliggende oorzaken van armoede en crisissituaties. 

Noodhulp wordt verstrekt in de vorm van geld, goederen en personeel. In praktijk gaat het meestal om het 

verlenen van onderdak voor ontheemden, medische zorg, voedsel, drinkwater en sanitatie, onderwijs, 

bescherming van kwetsbare mensen, en terugkeer en herhuisvesting van vluchtelingen en ontheemden.” 

De ZWO onderkent, conform de definitie op wikipedia, voor het toepassen van criteria voor noodgiften, 

twee (hoofd)soorten noodhulp: 

1- Rampen (aardbevingen, aanslagen, hongersnood, overstromingen) 

2- Langdurige noodhulp (landen in crisis of oorlog) 

Een verdere onderverdeling wordt niet zinnig geacht. 

 

Omdat het budget, 2000,- euro per jaar beperkt is, en we als ZWO graag aan meerdere noden willen 

bijdragen, zal een deel van de 2000,- per nood worden geschonken. Gemiddeld zal per nood een bedrag 

van 250,- tot 500,- euro worden geschonken. 

 

Via de Wervel communiceert de ZWO aan de gemeente de noodhulpprogramma’s waaraan bijdragen zijn 

gedoneerd. Het daadwerkelijk overmaken van de bedragen verzorgt de financieel administratief 

medewerker van de diaconie.  

 

P.S. Omdat de ZWO een grotere buffer heeft dan 3000,-  wordt door extra schenkingen per jaar 

(streefbedrag van 1500 euro per jaar) aan rampen e/o langdurige noodhulp, komende jaren de te grote 

buffer (het geld is door de gemeente geschonken om te gebruiken en niet om vast te houden)  verkleint op 

een reële en redelijke manier die voldoet aan de bestemmingen waarvoor de gemeente het heeft 

geschonken.  

 

 

Ad [3] – Andersoortige, aan de ZWO gerelateerde, hulpvragen 

 

Fair Trade commissie 



In 2014 is met hulp van de ZWO commissie de werkgroep Fair Trade opgericht. 

De Fair Trade werkgroep heeft het vignet “Fair Trade Kerk” verworven en heeft daarvoor een aantal 

activiteiten binnen de kerkgemeenschap ontplooit. De werkgroep Fair Trade beschikt over een klein eigen 

budget via de CVK. De ZWO draagt bij in de kosten van de Fair Trade commissie. Dit omdat Fair Trade 

zorgt voor een rechtvaardige handel, waardoor mensen in ‘Fair Trade’ landen een eerlijke prijs voor hun 

producten krijgen om een zelfstandig en menswaardig  bestaan op te bouwen, een impliciete doelstelling 

van de ZWO. Indien nodig worden we voor een bijdrage aangesproken door de CVK. 

 

Andersoortige acties 

Indien van toepassing kan de ZWO financiën ook bij andere e/o eenmalige acties gebruiken. Als voorbeeld 

noemen we hier (eventueel benodigde financiën voor deelname aan) ‘de klimaat-actie’, t.b.v. het uiten van 

bezorgdheid over, en vragen van serieuze politieke aandacht voor, de klimaatsaspecten van de wereld. 

Andere andersoortige acties zijn eenmalige hulpvragen van gemeenteleden voor projecten die ZWO-

gerelateerd zijn. 

 

Jaarlijkse verantwoording 

De diaconie geeft op aanvraag inzage in de (jaarlijkse) uitgaven van de ZWO commissie. 

De verantwoording vindt jaarlijks plaats via de diaconie verantwoording. 

 

Evaluatie 

Om de 3 jaar dient giftenbeleid geëvalueerd en geactualiseerd te worden. 
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