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Jaarplan 2020
In het beleidsplan 2018 - 2021 is bepaald dat de stichting jaarlijks een plan opstelt van
activiteiten die in dat jaar bijzondere aandacht krijgen. Voor 2020 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
kunnen realiseren.
2. Fondswerving
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.
Fondswerving zal in 2020 een tweetal componenten kennen.
a) De fondswervingscommissie (FWC*OK)
In het eerste kwartaal van 2019 werd de FWC opgericht en heeft een aantal werkzaamheden
op zich genomen, zoals de begeleiding van het project van het Franciscusfonds – kerk in de
wijk – 2018 en 2019; de befondsing van het Herstel- en Kapperscafé 2020 en de befondsing
van het Theater-weekend 2020.
Voor het jaar 2020 staan de volgende projecten gepland:
o Vaststelling overall plan Kunstzinnig in de Ontmoetingskerk
o Het fondsen van de Kunsttentoonstelling 2020
o Begeleiden van het fondswerk voor het Franciscusfonds 2020 en 2021.
b) Als stichting zelf fondskapitaal beschikbaar stellen.
Onze stichting zal in de komende jaren in totaal € 100.000,- ontvangen van een goede gever.
Het stichtingsbestuur heeft besloten met deze gelden een fonds in te richten – het Fonds
Financiering Activiteiten - waar de Ontmoetingskerk een beroep op kan doen voor activiteiten
die zij van belang acht, die zij zelf niet kan betalen, en die extern niet fondsbaar blijken te zijn.
Het bestuur van stichting besluit over de aanvragen, die voorzien moeten zijn van een duidelijke doelstelling en een financiële paragraaf. In de loop van 2020 zal blijken welke activiteiten
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zich aandienen.
Daarnaast komt er in 2020 een aanzienlijk erfenis beschikbaar. Dit bedrag zal in een apart
fonds worden gestort, wat meer oecumenische activiteiten wil aanjagen.
3. Advisering
De stichting is ook in 2020 te allen tijde bereid en beschikbaar om de Ontmoetingskerk van
advies te voorzien en om mee te denken over voorkomende vraagstukken. Uitgangspunt
daarbij is het jaarplan van de Ontmoetingskerk, dat telkenjare wordt bijgesteld.

Aldus door het bestuur vastgesteld in april 2020, gehoord de Adviesraad.
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