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I Inleiding 
 
Vereniging Dit Koningskind werkt met een beleidskoers waarin de grotere beleidslijnen van 
de organisatie verwoord zijn en die richting geeft aan het werk van Dit Koningskind.  
Jaarlijks wordt op basis hiervan een werkplan gemaakt om concrete doelstellingen en 
activiteiten te formuleren. Jaarlijks wordt deze koers ook geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld.   
Dit document is een uittreksel uit de Beleidskoers. U kunt er in lezen wat de doelstelling en 
werkzaamheden van Dit Koningskind zijn. En hoe Dit Koningskind inkomsten verwerft en 
haar vermogen beheert.    
 
Dit Koningskind is een christelijke organisatie. Wij realiseren ons dat we in alles afhankelijk 
zijn van de zegen van onze Hemelse Vader. Daarom merken we hier graag op dat plannen 
maken goed is. En er hard aan werken eveneens. Maar dat Hij het uiteindelijk moet geven. 
We bidden om zijn zorg, troost en kracht voor iedereen die te maken heeft met moeiten in dit 
leven. En we vragen om verbanden waar iedereen veilig is en die ons dichter bij Hem 
brengen.  
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Vereniging Dit Koningskind 
 
Vereniging Dit Koningskind is opgericht in 1973 ter ondersteuning van gereformeerde 
mensen met een handicap, hun ouders en vrienden.  
 
Dit Koningskind 

- ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met beperkingen, en 
- inspireert en motiveert tot intensieve verbondenheid omdat ieder mens nodig is in 

Gods gezin. 
 
Doelgroepen  
Dit Koningskind onderscheidt verschillende doelgroepen:  

• Mensen met een lichamelijke, een zintuiglijke, een verstandelijke en/ of een sociale 
beperking. 

• Verwanten en (direct) betrokkenen bij mensen met een beperking.  

• Christelijke verbanden (bijvoorbeeld kerkelijke gemeentes of kleine kringen) en mensen 
die binnen die verbanden een functie vervullen (ambtsdragers, kerkelijk werkers, 
kringleiders, jeugdleiders, enz.) 

 
Dienstverlening 
Dit Koningskind ondersteunt haar achterban met diverse soorten diensten. In al deze 
ondersteuning wordt onze christelijke identiteit zichtbaar en zoeken we de kracht van 
relaties; samen kom je verder en sta je sterker. Omdat onze interventie duurzamer is als 
mensen zichzelf verantwoordelijk voelen voor een proces, gaan we altijd uit van zoveel 
mogelijk eigen regie. We onderscheiden vier soorten dienstverlening: 

1) Individuele ondersteuning 
2) Faciliteren en ondersteunen van lotgenotencontact 
3) Ondersteuning in kerken en gemeenschappen 
4) Organiseren van aangepaste vakanties 

 
Individuele ondersteuning 
‘Op weg helpen’ en ‘terugvallen op’ zijn de uitgangspunten voor de kortdurende individuele 
ondersteuning van Dit Koningskind. De meeste problemen waarmee mensen zich melden, 
zijn op enige wijze identiteitsgebonden. Samen kijken we wat een goede volgende stap is. 
Waar nodig of wenselijk helpen wij met een doorverwijzing naar een (christelijke) 
hulpverleningsorganisatie of brengen we mensen in contact met anderen in een vergelijkbare 
situatie (lotgenoten).  
De komende periode gaan we de individuele ondersteuning vaker verbinden aan de 
ondersteuning die we geven binnen kerken, gemeenschappen en andere sociale verbanden. 
 
Faciliteren en ondersteunen van lotgenotencontact 
Het ontmoeten van mensen in een vergelijkbare situatie is belangrijk vanwege de herkenning 
en erkenning die zij voor hun moeiten bij lotgenoten vinden. Dit helpt vaak om zelf ‘sterker’ te 
kunnen staan. Dit Koningskind faciliteert en ondersteunt diverse vormen van 
lotgenotencontact.  
Dit Koningskind is steeds alert op nieuwe behoeftes en zoekt voortdurend naar nieuwe 
vormen van lotgenotencontact en naar nieuwe manieren om dit te faciliteren.  
 
Ondersteuning in kerken, gemeenschappen en andere sociale verbanden 
De verantwoordelijkheid om verbinding te bewerkstelligen ligt bij sociale en kerkelijke 
verbanden en hun leden. Dit Koningskind biedt vanuit haar expertise  handvatten, middelen 
en inspiratie om het werken aan verbondenheid - waarbij recht gedaan wordt aan iedereen - 
te bevorderen. Daarbij is het ons doel om te inspireren, waar nodig kennis over te dragen en 
praktische handvatten en tools aan te reiken.  
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Waar mogelijk en zinvol werkt Dit Koningskind samen met andere verbanden om elkaar te 
versterken in het realiseren van doelstellingen.  
Dit Koningskind zet zich de komende jaren in om haar ondersteuning en motiverende rol 
binnen kerkelijke verbanden en christelijke netwerken uit te breiden.   
 
Organiseren van aangepaste vakanties 
Jaarlijks organiseren we aangepaste vakanties voor mensen met een beperking. De 
christelijke identiteit in deze vakanties is van doorslaggevend belang voor het houvast van de 
deelnemers tijdens de vakanties. De vakanties worden begeleid door vrijwilligers. De 
vrijwilligers bepalen met elkaar het programma en maken er samen met de deelnemers een 
fijne week van.  
De komende jaren werkt Dit Koningskind aan verbetering van de organisatie van de 
vakanties. Hierbij is aandacht voor het vrijwilligersmanagement en optimalisering van de 
kwaliteit van processen. 
 
 
Financiële middelen 
De financiële positie van Dit Koningskind geeft al een aantal jaren een dubbele boodschap. 
Enerzijds is er, als gevolg van incidentele baten (ontvangen erfenissen en legaten), een mooi 
vermogen. Anderzijds is er noodzaak en uitdaging om structurele baten en lasten met elkaar 
in balans te houden vanwege een dalend ledenaantal, verminderde overheidssubsidie en 
verdwenen structurele steun uit de kerken. Deze balans is negatief de laatste jaren als 
gevolg van investering in extra fte vanuit het vermogen om de doelgroep beter te 
ondersteunen.  
Dit Koningskind ontvangt de meeste inkomsten in de vorm van ledengeld en giften. 
Daarnaast ontvangt ze een beetje subsidie van de overheid.  
 
 
 
 
  
 
 
 

 


