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Inleiding en visie
Midden in een wereld die gekleurd wordt door secularisatie en verwarring geloven we dat er hoop is
voor de gemeenschappen van mensen die in God geloven. De oude profetieën van Jesaja (in hoofdstuk
58:12) geven ons de bemoediging van Gods perspectief: "…fundamenten, door vroegere generaties
gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen ‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van
straten’".
Vanuit een besef van roeping voor Noord Friesland hebben een aantal gelovigen moed gekregen om
deze vernieuwing in de kerk te initiëren. Zij hebben zich verbonden met de Stichting Royal Mission.
Een belemmerende factor in veel ontwikkelingen is dat er te weinig financiën zijn, maar tegelijk zijn er
draagkrachtige christenen die bereid zijn om te investeren in hoopgevende situaties.
De Stichting Fonds Opbouw Kerken Noord Friesland (verder 'de Stichting') stelt zich tot doel om deze
draagkrachtige christenen in contact te brengen met de vernieuwingsbeweging in die kerken voor wie
financiën een belemmering is voor verandering. De Stichting faciliteert en beheert zodoende op een
verantwoorde manier de financiële ondersteuning.

Termijn van dit beleidsplan: 2020 - 2021
Dit 2e beleidsplan voor 2020 en 2021 beschrijft de periode waarin het bestuur de Stichting opzet, vormgeeft en operationeel maakt. Jaarlijks zal het bestuur dit beleidsplan toetsen en waar nodig aanpassen.

Doelstelling van de Stichting
Kerken/gemeenten in met name Noord-Friesland financieel bijstaan
in het ontvangen van deskundige begeleiding vanuit Royal Mission
c.q. het op advies van Royal Mission in dienst nemen of inschakelen van deskundigen
met het oogmerk dat de kerken/gemeenten in Noord-Friesland (meestal PKN-georiënteerd)
worden geholpen om een inspirerende geloofsgemeenschap te zijn voor jong en oud
in het perspectief van de Bijbel
met het doel dat binnen de kerkelijke gemeenschap Christus (opnieuw weer) centraal geplaatst wordt
voor alle leeftijdscategorieën en voorts al hetgeen dat hiermee verband houdt.

Strategie
De stichting wil (conform de statuten) haar doel verwezenlijken door:
a) Het werven van financiële middelen bij bedrijven en natuurlijke personen;
b) Het (mede)financieren van activiteiten door Royal Mission ten behoeve van kerken in Noord-Friesland;
c) Het (mede)financieren van kosten die kerken/gemeenten in Noord-Friesland op advies van Royal
Mission moeten maken en waarvoor Royal Mission het bestuur een aanbeveling heeft gedaan;
d) Alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
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Huidige situatie
Het opzetten van de Stichting, goede structurering van de werkprocessen en het maken van afspraken
met de uitvoerende organisatie Royal Mission heeft de afgelopen tijd veel aandacht gevraagd. Dit proces is nog niet geheel afgerond en dit zal ook de komende jaren de nodige aandacht vragen.
Fondswerving onder potentiële betrokken sponsors zal plaatsvinden ter aanvulling van het huidige
startkapitaal. Er zijn enkele toezeggingen gedaan.
In de loop van het 1e jaar waren wij al in staat om positief te reageren op enkele aanvragen van kerken
voor ondersteuning die bij ons binnenkomen.
De verdere ontwikkeling van de Stichting in de komende jaren zal afhangen van hoe voorspoedig de
fondswerving zal verlopen en van de ervaringen die we opdoen.

Activiteiten van de organisatie
De Stichting onderneemt zelf geen activiteiten in lokale kerken, maar beperkt zich tot financiering van
activiteiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het financieel ondersteunen van het aanstellen van jeugdwerkers in kerken, financiële ondersteuning bij bijvoorbeeld het organiseren van evenementen of van
andere activiteiten die bij de doelstelling passen.
De stichting kijkt of wordt voldaan aan de doelstelling alvorens over te gaan tot het besluit van financiële ondersteuning. Deze ondersteuning zal in de meeste gevallen de vorm krijgen van een jaarlijkse
uitkering die in de loop van 3-5 jaar wordt afgebouwd.
Daarnaast zal de Stichting zorg dragen voor adequate en motiverende rapportage en verantwoording
naar de sponsors.

Organisatie
Oprichting:
KvK:

Bestuur:
Adres:

Website:
ANBI:

de Stichting is opgericht op 3 juli 2018, volgens akte bij notaris mr. Siebe Swart
(Leeuwarden/Stiens) SSS/2018.001938.01 rep. nr. 8443
de Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 4 juli 2018
KvK-nummer: 72057238
RSIN: 858967728
SBI-code: 94911 - Religieuze Organisaties
zie hieronder
Drs. Bernard Terlouw (secretaris)
De Balstien 8
9271 JE De Westereen
email: bernard.terlouw@gmail.com
opbouwkerken.frl
vanaf 3 juli 2018 is de Stichting aangemerkt als ANBI

Bestuur
Henk Oostingh
Bernard Terlouw
Johannes Bolt
Klaas Zwarts
Gerlof Wiersma

voorzitter
secretaris
penningmeester (m.i.v. 2 juli 2020)
lid, vertegenwoordiger bedrijfsleven
adviseur namens Royal Mission
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De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Financiën
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De stichting zal een zodanig vermogen aanhouden als redelijkerwijze noodzakelijk is voor de continuïteit van haar werkzaamheden c.q. verlenen van subsidies ten behoeve van haar doelstelling.

Het werven van gelden
Het bestuur verwacht dat de fondsen door sponsors worden gegeven vanwege betrokkenheid bij de
visie.
Persoonlijke relaties zullen in eerste instantie de aangewezen route zijn om sponsors te betrekken.
Daarnaast verwacht het bestuur dat positieve ervaringen met jeugdwerkers en andere activiteiten die
worden uitgevoerd en de goede roep die daarvan uitgaat nieuwe contacten zullen opleveren met toekomstige sponsors.
Het bestuur verwacht dat gevestigde kerken, kerkelijke en christelijke organisaties ook gemotiveerd
zullen raken om financieel betrokken te zijn.

Beheer en besteding van het vermogen
De Stichting zal er zorg voor dragen dat er ten alle tijden voldoende financiële buffer is om de toegezegde activiteiten over de toegezegde termijn te financieren. Daartoe zal de Stichting een zorgvuldig
financieel beheer voeren met regelmatige financiële rapportages en controles.
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