Beleidsplan
2018 – 2020
Oprichting
Na de kick-off op 10 november 2017 is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor de oprichting
van het Augustijns Verband. Gezien de belangstelling is vanaf dát moment het Augustijns
Verband een feit en wordt per 1 december het Platform Augustijnse Beweging opgeheven.
Per 1 januari 2018 hebben zich vervolgens ruim 150 personen voor dit Verband aangemeld.

Definitie
Augustijns Verband is een (digitaal) netwerk van en voor organisaties, groepen en personen die
affiniteit hebben met Kerkvader Augustinus.

Doel
Het doel van het Augustijns Verband is het doorgeven en het bezield houden van de Augustijnse
spiritualiteit.
Dit doel tracht zij te bereiken door bruggen te slaan tussen organisaties, groepen en personen
die zich verbonden voelen met Augustinus. Vanuit deze gemeenschappelijke inspiratiebron kan
men elkaar inspireren en bemoedigen.
Uitgangspunt is dat het Augustijns Verband een sfeer van vriendschap uitstraalt!

Deelnemers
Het Augustijns Verband kent participanten en vrienden en richt zich primair op katholieke en
oecumenische gemeenschappen en personen maar staat óók open voor protestante gemeentes
en personen van de PKN.

Participanten van het Augustijns Verband
Dit zijn organisaties en groepen die:
- een raakvlak hebben met kerkvader Augustinus
- regelmatig iets willen doen met het gedachtegoed of de spiritualiteit van Augustinus.
In concreto kunnen dit bijvoorbeeld zijn:
- religieuze ordes en congregaties die leven volgens de Regel van Augustinus,
- lekengemeenschappen en geloofsgemeenschapen, die zich laten inspireren door
Augustinus,
- Augustinus-parochies of aan Augustinus-gelieerde parochies, kerken met als
patroonheilige St Augustinus of St Monica,
- scholen die gesticht zijn door ordes die de Regel van Augustinus hebben en en/of
die waarde hechten aan de Augustijnse identiteit,
- Augustijnse instituten.
Verwachtingen naar de participanten:
- Participanten bieden (indien mogelijk) hun locatie aan voor de activiteiten die door de
kerngroep worden geïnitieerd en georganiseerd (bijv landelijke ontmoetingsdagen).
- Participanten beoordelen of het mogelijk is om een bepaalde activiteit ook aan te bieden
aan de andere participanten en vrienden van het Augustijns Verband.
- Participanten maken de activiteiten die raakvlakken hebben met Augustinus of de
Augustijnse spiritualiteit bekend aan de kerngroep, die ze opneemt in de Nieuwsbrief van
het Augustijns Verband.
- Participanten maken afspraken over het eventueel gebruik maken van het
adressenbestand van de organisatie (conform de nieuwe privacywetgeving).
Vrienden
Naast organisaties en groepen sluiten ook individuele personen zich aan bij het Augustijns
Verband; personen die:
- geïnteresseerd zijn in Augustinus en zich als zodanig vriend willen noemen van het
Augustijns Verband.
Ook vrienden kunnen activiteiten rond Augustinus of de augustijnse spiritualiteit doorgeven met
het verzoek ze op te nemen op de website of in de nieuwsbrief van het Augustijns Verband,
zodat ze voor een breder publiek toegankelijk worden gemaakt.

Juridische vorm
Na de aanloopfase wordt voor het Augustijns Verband een Stichting opgericht, om een rekening
voor het Augustijns Verband te kunnen openen en de ANBI-status aan te vragen.

Organisatie
De organisatie van het Augustijns Verband ligt bij een kerngroep / bestuur van de Stichting.
De kerngroep bestaat uit 6-10 personen, vrienden van het Augustijns Verband of personen
afkomstig uit organisaties en groepen, die zijn aangesloten bij het Augustijns Verband (zie onder
participanten en onder vrienden).
Het zijn allen personen die het belang van de Stichting ‘Augustijns Verband’ onderschrijven en zich
voor dit Verband willen inzetten.
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De zittingstermijn van kernleden is 3 jaar, met 1 maal mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar.
De kerngroep kan worden bijgestaan door een PR-werkgroep.
Taak kerngroep:
- het bewaken van de voortgang van het Augustijns Verband en het coördineren van
activiteiten die vanuit het Augustijns Verband worden opgezet, zoals:
- het initiëren en organiseren van activiteiten (bijv. ontmoetingsdagen) , voor de gehele
achterban van de participanten en voor de vrienden van het Augustijns Verband.
- het opzetten en beheren van een website en het uitgeven van een digitale
nieuwsbrief.
- het beheren van het ledenbestand van vrienden en participanten van het Augustijns
Verband (vlgs de normen van de AVG-wetgeving).
- het opstellen van een PR-plan voor het werven van nieuwe vrienden en participanten;
voor de verdere uitvoering ervan evt: het instellen van een PR-werkgroep.
Taak PR-werkgroep:
- het verzorgen van de verdere bekendmaking op social media en via andere media (naar
andere organisaties);
- het coördineren en beheren van de website, digitale Nieuwsbrief en Facebook-pagina van
het Augustijns Verband.
Leden van de kerngroep zijn veelal de leden van het Bestuur van de Stichting Augustijns Verband.
Zij kunnen leden van organisaties zijn of vrienden van het Augustijns Verband. Leden van de
kerngroep zitten niet namens een organisatie in de kerngroep, maar het staat hen vrij om
ruggenspraak te houden met hun eigen organisatie.
Het is wenselijk dat de leden van de kerngroep zoveel mogelijk een verschillende achtergrond
hebben.
Zij verdelen onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige uit te
voeren taken worden zoveel mogelijk onder de diverse leden verdeeld en/of worden voor
hoofdtaken werkgroepen ingesteld. Op deze wijze voert de kerngroep gezamenlijk haar taak uit.

Financiële kaders
Stichting Augustijns Verband is een ideële organisatie en laagdrempelig van opzet.
De eerste 4 jaren worden gebruikt om de behoefte van een Augustijns Verband af te tasten / te
kweken en worden daarom de kosten zo laag mogelijk gehouden. Om dit te realiseren:
- wordt er van de participanten het eerste jaar nog géén lidmaatschapsgeld gevraagd; na het 1ste jaar
wordt opnieuw bekeken of aan deelname aan het Augustijns Verband kosten worden berekend;
- worden activiteiten vanuit het Augustijns Verband budgettair neutraal georganiseerd. Om de
kosten zo laag mogelijk te houden wordt gebruik gemaakt van locaties van de participanten.
Voor activiteiten die door de participanten worden georganiseerd, geldt het lokale tarief;
- betalen deelnemers enkel activiteiten waar ze aan meedoen, met uitzondering van de
digitale Nieuwsbrief die kosteloos aan alle vrienden en participanten wordt toegestuurd;
- verrichten de leden van de kerngroep hun werkzaamheden onbezoldigd.
Als startkapitaal schenkt de Augustijnse Beweging een bedrag van € 1000.

3
Maart 2018

Twee leden van de kerngroep, waaronder de penningmeester van de Stichting, beheren de
financiën en zien toe dat de activiteiten budgettair neutraal worden georganiseerd. Per activiteit
wordt een begroting gemaakt. De penningmeester van de Stichting maakt een jaarbegroting en
een financieel jaarverslag. Hij legt deze ter accordering voor aan de kerngroep / het Bestuur van
de Stichting.

De jonge Augustinus, gezeten onder een vijgenboom, wordt verscheurd door twijfel.
Hij hoort een stem die zegt: ‘Tolle, lege’, ‘Neem en lees’. Hij kon het niet anders verstaan dan
als opdracht van God om de bijbel open te slaan en de eerste tekst te lezen die hij voor zich
kreeg.
Augustinus vertelt hierover in zijn boek Belijdenissen: ‘Ik pakte het, sloeg het open en las stil
de eerste tekst waar mijn oog op viel: “Geen bras- en slemppartijen, geen ontucht en
losbandigheid, geen tweespalt en jaloezie. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet
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toe aan uw eigen wil die begeerten in u opwekt”. Opeens, aan het eind van deze zin, stroomde
er zoiets als een licht van zekerheid mijn hart binnen en alle duistere twijfels vluchtten weg.’
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