
Huishoudeliik Reglement club't Lichtpunt

't Lichtpunt is een club voor anders begaafden opgericht op 7 november 1975 door mevr. Buijk-Verheul
en mevr. v.d. Graaf-Verheul onder verantwoordelijkheíd van de Hervormde Gemeente
Giessendam/Nede r-Ha rdi nxveld.

Dit reglement is vastgesteld op 7 september 2OL7 en gewijzigd op 29 augustus 2019.

1. Grondslas

De grondslag van de club is de Bijbel, Gods Woord.

2. Doel

Het doel van de club is om de Bijbelse boodschap door te geven aan anders begaafden en hen de
mogel'rjkheid te bieden om elkaar te ontmoeten en creatief bezig te zijn.

3. Leiding en bestuur

Als leíder/leidster van de club kunnen toetreden diegenen die meelevend (doop)lid zijn van de
Hervormde Gemeente Giessendam/Nedei-Hardinxveld en die instemmen met de grondslag
en het doel van de club.
De leiding bestaat bij voorkeur uit 4 of meer personen afkomstig uit de verschillende wijkgemeenten.
Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De leiding wijst 1 persoon aan die beslist in gevallen de stemmen staken.
Elke leider/leidster heeft de mogelijkheid met de aangewezen diaken (zie7l contact op te nemen
wanneer daar behoefte aan is.

4. Leden

't Lichtpunt is bedoeld voor mensen met een verstandel'rjke beperking.
De leden wonen in Hardinweld-Giessendam en zijn L2jaar of ouder-

De leden en hun ouders/verzorgers dienen respect te tonen voor de grondslag van de club en
mee te doen met de christelijke activiteiten zoals bidden, zingen, luisteren naar bijbelvertellingen
en kerstvieringen.

Het maximaalaantal leden is 15.
Als dit maximale aantal bereikt is worden nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschap
op een wachtlijst geplaatst tenzij de leiding anders beslist.

5. Clubavonden eIr overise activiteíten

De clubavonden worden op een door de leiding vastgestelde plaats en tijd gehouden. Tijdens deze
avonden staat de vertelling en bespreking van een bijbelverhaal centraal en worden er meerdere
christelijke liederen gezongen en aangeleerd. Na de pauze volgt een creatieve bezigheid.
De verjaardagen van de clubleden en de leiding worden ook gevierd op de clubavond.



Overige activiteiten:
kerstviering met aanwezigheid van ouders en belangstellenden
jaarlijks een uitje
meewerken aan aangepaste kerkdiensten
meedoen met diaconale (HGJB-) projecten in de gemeente

6. Financiën

De clubleden betalen aan het begin van het seizoen een contributie.
De hoogte daarvan wordt jaarlijks bepaald door de leiding.
Uit deze contributie en eventuele giften worden de kosten van knutselmaterialen en
verjaardagscadea utjes betaald.
Voor het jaarlijkse uitje betalen de leden een afzonderlíjke bijdrage.
Een van de leiders/leidsters wordt aangesteld als penningmeester.
Iaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de diaken die hiertoe is aangesteld (zie 7).

De overige kosten worden door de diaconie gedragen.

7. Contacten met kerkenraad

De Diaconie van de Hervormde Gemeente stelt een dÍaken aan als contactpersoon voor't Lichtpunt.
Deze diaken wordt door de leiding op de hoogte gehouden van de lopende gang van zaken op de club
en hij woont regelmatig op eigen initiatief of op uitnodiging clubavonden of bijzondere activiteiten van
de club bij.
Voor de kerstviering wordt één van de wijkpredikanten uitgenodigd om de opening en sluiting
van deze viering te verzorgen.

8. Toestemmingsverklarins i.v.m. privacvwetgevine

De clubleden c.q. hun wettel'rjke vertegenwoordigers en de clubleiding geven d.m.v. het ondertekenen
van b'rjgevoegde verklaring toestemming tot het delen en publiceren van de in de verklaring met name
genoemde gegevens voor de eveneens daarin genoemde doelen.

9. Slot-en oversanssbepaling

Over toelating tot lidmaatschap van 't Lichtpunt en in gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet
voorziet beslist de leiding, eventueel na overleg met de contactpersoon-diaken.
ln tegenstelling tot de onder 4. genoemde voorwaarde, mogen de leden van de club die
op 1 augustusZOLT buiten Hardinxveld-Giessendam wonen, wel lid bl'rjven van't Lichtpunt.

Reglement is gewijzigd d.d. 29 augustus 2019

Hardinxveld-Giessendam,A o1".t S lg
Getekend namens:

De diaconie: A.W. Trapman


