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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’".
Kerken verkeren in zwaar weer. Teruglopende ledentallen, toenemende onzekerheid en een samenleving die steeds minder open staat voor het christelijk geloof maken dat gelovigen soms de moed
laten zakken. Maar gelukkig hebben zwaar weer en tegenwind niet het laatste woord.
Vanuit een besef van roeping voor Noord Friesland hebben een aantal gelovigen moed gekregen om
tegen de wind in te varen! Kan dat? Ja, zoals zeilers weten: dat kan! Maar misschien moet je daarvoor overstag – zodat je de wind weer in de zeilen krijgt, niet aan lager wal terecht komt en weer
vaart maakt.
Frisse ideeën, kennis en ervaring van hoe op andere plekken in Nederland vernieuwing werkt en durf
om te geloven dat positieve beweging mogelijks is zijn de achtergrond van de stichting. De stichting
wil in diverse kerken in dit gebied helpen zo nodig overstag te gaan, door ze inhoudelijk te motiveren, te ondersteunen en door ze uit te dagen om vernieuwing te zoeken en om met hernieuwde
moed het Goede Nieuws vast te houden en uit te dragen.

Termijn van dit beleidsplan: 2020 - 2021
Dit 1e beleidsplan voor 2020 en 2021 beschrijft de periode waarin we de Stichting opzetten, vormgeven en operationeel maken. Jaarlijks zullen we dit beleidsplan toetsen en waar nodig aanpassen.

Doelstelling van de Stichting
De Stichting heeft ten doel:
de bevordering van de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus
en stelt zich op de grondslag van Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel
en wel door middel van het inhoudelijk motiveren, ondersteunen en uitdagen van kerken, welke zijn
aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen;
en al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk zijn.

Strategie
De stichting wil (conform de statuten) haar doel verwezenlijken door:
a) Het werven van financiële middelen bij bedrijven en natuurlijke personen;
b) Het werven en op motiverende manier begeleiden van kerkopbouwwerkers die in loondienst komen van plaatselijke kerken en zullen worden ingezet voor jeugd en gezinswerk;
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c) Het organiseren van regionale inspirerende activiteiten voor diverse doelgroepen uit de verschillende kerken in de regio ter bevordering van de doelstelling;
d) Alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Huidige situatie
Aanvankelijk zal er goede aandacht moeten zijn voor het opzetten van de Stichting, goede structurering van de werkprocessen.
Er zullen in september 2021 8 kerken zijn waar geholpen wordt met het vernieuwingsproces door de
inzet van kerkopbouwwerkers en het aanbieden van regionale inspirerende activiteiten.
De ontwikkeling van de Stichting in de jaren daarna zal afhangen van hoe voorspoedig de vernieuwingsbeweging in lokale kerken plaatsvind en nieuwe kerken met vragen komen ter ondersteuning.

Activiteiten van de organisatie
De Stichting onderneemt diverse activiteiten.
We werven opbouwwerkers voor kerken die ons om hulp vragen, om hen vervolgens onder te brengen in kerken waar ze in loondienst worden genomen. Wij begeleiden vervolgens deze opbouwwerkers door middel van coaching, training en intervisie met collega’s. De directe kosten voor deze diensten zullen middels facturering grotendeels bij de betreffende kerken in rekening worden gebracht,
hoewel we ons realiseren dat de precaire situatie waarin sommige kerken verkeren het soms noodzakelijk maakt dat wij andere vormen van financiering van de kosten moeten zoeken.
We organiseren inspiratieavonden in de regio om bijvoorbeeld vrijwilligers in kinder- jeugd- en gezinswerk te inspireren en te trainen in hun taak binnen de eigen kerk.
We bieden een cursus voor jeugdleiders aan van 10 zaterdagen, om ze te trainen en toe te rusten.
We bieden trainingsavonden aan voor vrijwilligers uit kerken om vernieuwende gezinsdiensten te
kunnen organiseren.
We bieden aan kerken inspirerende sprekers aan die op zondagochtenden spreekbeurten verzorgen
in samenkomsten.
We bieden adviesgesprekken aan kerken aan ter ondersteuning van vernieuwing in de plaatselijke
kerken.
We organiseren regionale tieneravonden, en aan het einde van het seizoen een tienerweekend waar
tieners uit verschillende kerken elkaar en God kunnen ontmoeten.
We organiseren regionale bidstonden waar mensen God kunnen aanbidden en hulp vragen voor het
werk in de regio.
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Organisatie
Oprichting:
KvK:

Bestuur:
Postadres:

Website:
ANBI:

de Stichting is opgericht op 13-07-2021, volgens akte bij notaris mr. Siebe Swart
(Leeuwarden/Stiens) SSS/2021.002046.01 rep.nr:11.173
de Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 13-07-2021
KvK-nummer: 83390812
RSIN: 862855834
SBI-code: 88993 en 88999
zie hieronder
Souwe 28
9247DD Ureterp
email: info@kerkoverstag.nl
www.KerkOverstag.nl
aangevraagd

Bestuur
Willem Boorsma
Gerrit Kooi
Geert van Dijk

voorzitter
penningmeester
secretaris

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werknemers
De stichting heeft momenteel geen werknemers in dienst maar kan in de loop van het eerste jaar
een of meer werknemers in dienst nemen.

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 heeft geen winstoogmerk en zal, zeker voor de overheadkosten en voor inspiratie- en
trainingsavonden in kerken, gedeeltelijk afhankelijk zijn van financiële ondersteuning door fondswerving en ondersteuning van derden.
a. Kosten voor de verschillende aangeboden diensten worden in principe middels facturering in rekening gebracht bij kerken die deze dienst afnemen. Daarbij realiseren wij ons
dat de precaire situatie waarin sommige kerken verkeren het soms noodzakelijk maakt
dat wij andere vormen van financiering van de kosten moeten zoeken, zodat wij hen toch
kunnen blijven ondersteunen.
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b. De overhead kosten waardoor een stabiele organisatie het geheel ondersteunt - zoals de
kosten van de kantoorruimte en de inzet van een teamleider - kunnen niet voldoende gedragen worden door kerken maar zullen moeten worden gesteund door fondsen en giften.
3. De stichting zal een zodanig vermogen aanhouden als redelijkerwijze noodzakelijk is voor de continuïteit van haar werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

Het werven van gelden
Wij verwachten dat de financiële middelen door sponsors worden gegeven vanwege betrokkenheid
bij de visie. Persoonlijke relaties zullen in eerste instantie de aangewezen route zijn om sponsors te
betrekken. Daarnaast verwachten we dat positieve ervaringen met de opbouwwerkers in de plaatselijke kerken de goede roep die daarvan uitgaat, nieuwe contacten zullen opleveren met toekomstige
sponsors. Ook zullen er donateurs worden geworven op de activiteiten die door de stichting worden
georganiseerd.
Wij streven ernaar dat gevestigde kerken, kerkelijke en christelijke organisaties ook gemotiveerd zullen raken om financieel betrokken te zijn.
Het aanschrijven van fondsen die de stichting zou willen ondersteunen behoord ook tot de mogelijkheden

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