Fonds ondersteuning zendingswerkers (criteria en procedure)
Zendingswerkers, verbonden aan een gemeente van de Unie van Baptistengemeenten, kunnen bij de
Unie aanspraak maken op het fonds ‘ondersteuning zendingswerkers.’ Hieronder staan de
mogelijkheden, de criteria en de procedure beschreven. Wanneer je graag iets meer wilt weten, of
wilt bekijken of je in aanmerking komt, neem gerust contact op met Boudewijn van Schoonhoven
(boudewijn@camazending.nl)
Mogelijke aanvragen
•

Reguliere aanvraag: Per zendeling is maximaal € 750,- beschikbaar, eens per 3 jaar (bij een
echtpaar geldt een maximum bedrag van € 1000,-), waarbij de gelden worden gebruikt voor
assessments, coaching, training, opleiding, begeleiding of soortgelijke kosten. Reis- of
verblijfkosten worden niet vergoed, evenals kosten verbonden aan oriënterende
zendingsreizen. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed (een bewijs van
betaling of een factuur moet bij de aanvraag worden meegestuurd). Een aanvraag voor
ondersteuning dient betrekking te hebben op een activiteit die binnen een half jaar na
indiening van de aanvraag daadwerkelijk gepland staat of – afhankelijk van de toekenning –
kan plaatsvinden (bijv. tijdens een verlof). Bij twijfel, neem even contact op om te
overleggen!

•

Extra vergoedingen: Naast bovenstaande aanvraag kunnen de volgende zaken vergoed
worden (deze kunnen ‘extra’ gedeclareerd worden, en tellen dus niet mee voor de
bovenstaande aanvraag):
o Een assessment bij InTransit of een soortgelijke organisatie (mits deze niet door de
zendingsorganisatie wordt gehouden, en tot een maximaal bedrag van € 500,-)
o Deelname aan de missionaire oriëntatie-klas van MissieNederland
o Een adviesgesprek gericht op financiën en belasting bij een uitzending (tot een bedrag
van € 150,-)
o Aanvullende begeleiding van kinderen tot € 500,- per kind (bijv. rondom de ontwikkeling
van een kind, psychologische hulp, etc.)
o Twee re-entry-gesprekken bij terugkomst van het zendingsveld
o Vakken gevolgd aan het Baptisten Seminarium of het IBTSC (incl. reiskosten en overige
studiekosten tot een bedrag van € 500,- per jaar)

•

Calamiteiten: Bij ernstige calamiteiten (zoals een onveilige situatie in het land, een plotseling
overlijden of een ongeval) kan een beroep op het fonds worden gedaan tot een bedrag van €
3000,- (mits er geen andere, reguliere mogelijkheden zijn, bijv. via een calamiteitenfonds van
de zendingsorganisatie of vergoeding via verzekering)

•

Leningen: In onvoorziene gevallen kan het gebeuren dat er direct behoefte is aan gelden die
niet meteen voorhanden zijn. Bijvoorbeeld een auto die kapot gaat, een nieuwe computer
die nu nodig is. In dat geval kan er vanuit het fonds een nul-lening beschikbaar worden
gesteld tot een bedrag van € 5000,-. Daarbij moet gelden dat terugbetaling van die lening
over een periode van 3 jaar wel reëel is, en worden er goede afspraken gemaakt. (ook over
intentieverplichtingen, en evt. kwijtschelding)

Overige Criteria:
•

Het fonds is uitsluitend bedoeld voor zendingswerkers die voor langere periode weggaan, of
de intentie daar toe hebben (en dus niet bedoeld voor shortterm zending). Richtlijn is een
intentie van een minimale uitzendtermijn van 2 jaar.

•

Een zendeling komt in aanmerking, wanneer er sprake is dat hij/zij is uitgezonden vanuit een
gemeente die een beleidsplan heeft op het gebied van de ondersteuning van
zendingswerkers. Wanneer dit niet het geval is kan de Unie begeleiding bieden bij het
opstellen van zo’n beleidsplan.

Procedure:
•

De aanvraag wordt gedaan door de gemeente (bijv. namens de zendingswerkgroep, een
zendingsoudste of een penningmeester). Gelden zullen naar de gemeente worden
overgemaakt.

•

M.b.v. het formulier op de website kan een aanvraag worden ingediend (sturen naar
boudewijn@camazending.nl).

