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In het beleidsplan 2018 - 2021 is bepaald dat de stichting jaarlijks een plan opstelt van activi-

teiten die in dat jaar bijzondere aandacht krijgen. Voor 2019 wordt dat als volgt verwoord. 

 

1. Jaarlijkse geldinzameling 

De jaarlijks terugkerende activiteit is in de maand januari – ten tijde van de Kerkbalansactie – 

het aanschrijven van Vrienden van de stichting en alle andere donateurs met vraag ook voor 

het komende jaar financieel bij te dragen teneinde de doelstellingen van de stichting te kun-

nen realiseren. 

   

2.  Fondswerving  

Fondswerving zal in 2019 een twee componenten kennen. 

a) De inrichting van een geldwervingscommissie  

Sinds een aantal jaren is uit jaarrekeningen zichtbaar dat de financiële opbrengsten van de 

jaarlijkse geldinzamelingsactie binnen de Ontmoetingskerk afnemen. De stichting is op zoek 

gegaan naar mogelijkheden om die afname te compenseren met andere inkomsten. Zij kwam 

daarbij uit bij het fenomeen van fondswerving. Teneinde hieraan handen en voeten te geven 

is binnen onze stichting het volgende plan ontwikkeld: 

Stap 1 het oprichten van een Fondswervingscommissie (FWC*OK), waarin vertegenwoordigd 

zijn de parochie in Dukenburg, de protestantse wijkgemeente Dukenburg/Lindenholt, 

en de stichtingen Oecumene Ontmoetingskerk, Johannes en Jacobus Nijmegen en Hart 

voor Dukenburgers. 

Stap 2 Op basis van het jaarplan van de Ontmoetingskerk beoordeelt de Commissie welke 

activiteiten fondsbaar lijken te zijn. 

Stap 3 Afgesproken wordt wie welke actie vervolgens gaat ondernemen.  

 

Dit plan wordt in de eerste vergadering van de nog in te richten commissie ingebracht. 

Onze gedachte daarbij is dat de Commissie straks haar vorderingen schriftelijk vastlegt, waar-

mee zij in staat is belanghebbenden inzicht te verschaffen in haar activiteiten. De Commissie 

gebruikt haar bijeenkomsten tevens om elkaar bij te leren op het onderwerp fondswerven en 

kan daartoe deskundigen uitnodigen. Tevens kunnen de commissieleden aldaar elkaar met 

raad en daad bijstaan. 

 

Voor 2019 is de opgave om per commissielid één fondswervingsproject op te zetten. 
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b) Als stichting zelf fondskapitaal beschikbaar stellen.  

Onze stichting zal in 2019 en latere jaren via een overeenkomst die in 2018 nog gesloten gaat 

worden kunnen beschikken over extra giften. Het stichtingsbestuur heeft besloten met deze 

extra giften een fonds in te richten waar de Ontmoetingskerk een beroep op kan doen voor 

activiteiten die van belang worden geacht, maar extern niet fondsbaar blijken. Het bestuur 

van stichting besluit over de aanvragen, die voorzien moeten zijn van een duidelijke doelstel-

ling en een financiële paragraaf. 

 

3.  Advisering 

De stichting is ook in 2019 te allen tijde bereid en beschikbaar de Ontmoetingskerk van advies 

te voorzien en om mee te denken over voorkomende vraagstukken. Uitgangspunt daarbij is 

het jaarplan van de Ontmoetingskerk, dat begin januari 2019 wordt vastgesteld. 

 

 

 

 

 

Aldus door het bestuur vastgesteld op 3 december 2018, gehoord de Adviesraad op3 decem-

ber 2018. 
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