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Statuten Jeugdraad Protestantse Gemeente Assen (PGA) 
 
De jeugdraad is een autonoom orgaan binnen de PGA.  
  
Samenstelling bestuur en leden van de jeugdraad 
Het bestuur van de jeugdraad bestaat uit: 

- Een voorzitter; 
- Een penningmeester. 

De overige leden van de jeugdraad zijn: 
- De jeugd-ambtsdragers dan wel vertegenwoordigers van het jeugdbeleid uit de 

verschillende wijkgemeentes; 
- De door de AK aangestelde jeugdwerker (professionele kracht).  

 
Benoeming bestuur 
De voorzitter en de penningmeester worden benoemd door de leden van de jeugdraad. Zowel de 
voorzitter als de penningmeester gaan bij benoeming door de jeugdraad in principe een minimale 
zittingsperiode van 2 jaar aan. Het is wenselijk om iedere twee jaar, zowel de bestuursleden als de 
overige leden van de jeugdraad, te vragen of de periode wordt gecontinueerd.  
 
Zwaarwegende bezwaren tegen benoeming/herbenoeming van de bestuursleden dienen vooraf 
(voor de vergadering waarin gestemd zal worden) schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.  
 
Identiteit bestuur 
De voorzitter en penningmeester van de jeugdraad dienen de christelijke identiteit van de jeugdraad 
te onderschrijven en te waarborgen. Ze zijn bij voorkeur lid van de PGA. 
 
Vertegenwoordiging bij de Algemene Kerkenraad 
De jeugdraad wordt bij de AK vertegenwoordigd door de voorzitter of de penningmeester. 
 
Stemrecht 
Per wijkgemeente telt 1 stem; de voorzitter heeft 1 stem; de penningmeester heeft 1 stem; de 
professionele jeugdwerker heeft 1 stem.  
In geval van een dubbele functie geldt dat per hoofd maximaal 1 stem wordt toegekend.  
Bij stemming geldt: een meerderheid van stemmen bij een minimale opkomst van 2/3 van de 
stemgerechtigde personen.  
Stemming over (natuurlijke) personen gebeurt schriftelijk. 
 
Vergaderfrequentie 
Er wordt 4x per jaar vergaderd. De eerste donderdag van de maanden februari, mei, september en 
november.  
 
Taken en functies binnen de Jeugdraad 
 
Taken voorzitter 

• Deze functie is wijkoverstijgend waarbij de voorzitter de verbindende factor is tussen de 
verschillende wijkgemeenten. 

• Is eerste contactpersoon en aanspreekpunt van de Jeugdraad. 
• Initieert en organiseert de periodieke vergaderingen van de Jeugdraad en zit deze voor. 
• Vertegenwoordigt de Jeugdraad bij de AK-vergaderingen. 
• Zorgt ervoor dat er een actuele ledenlijst is en dat de gegevens op de website van de PGA bij 

wijzigingen bijgewerkt worden (via webmaster). 
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Taken penningmeester 
• Draagt zorg voor correcte en tijdige betaling van nota’s en declaraties. 
• Zorgt ervoor dat de boekhouding inzichtelijk en up-to-date is. 
• Levert in januari de financiële verantwoording van het afgelopen jaar aan bij het kerkelijk 

bureau. 
• Beheert de documenten “statuten Jeugdraad”, “beleidsplan Jeugdraad” en “Taken en 

functies binnen de Jeugdraad” en zorgt ervoor dat deze periodiek besproken en bijgewerkt 
worden. 

• Vervangt indien nodig de voorzitter van de Jeugdraad bij de AK-vergaderingen. 
 
Taken leden 

• Informeren de Jeugdraad over de activiteiten in de eigen wijk. Nodigen de andere wijken 
daar waar nuttig/nodig uit. 

• Delen informatie etc. die voor de overige wijken ook van belang kan zijn. 
• Maken bij toerbeurt de notulen en zenden deze toe aan de voorzitter. 

 
Taken jeugdwerker 

• Beheert de “bibliotheek” van de Jeugdraad. 
 
 
Meerwaarde Jeugdraad 

• De verschillende wijkgemeentes blijven met elkaar in gesprek op het niveau jeugd 12-20. 
• De Jeugdraad is gesprekspartner voor de jeugdwerker PGA. 
• De Jeugdraad heeft/bouwt aan een ideeën databank voor de jeugd 12-20 (materiaal, boeken, 

etc.) 
• De Jeugdraad heeft ook voor de wijken budget beschikbaar voor het jeugdwerk -> jeugd 12-

20. 
 


