Beleidsplan
2019-2020

Stichting

Vegan Church

VOORWOORD
Dit is het beleidsplan 2019–2020 van Stichting Vegan Church (vanaf nu: VC). In dit
beleidsplan presenteert VC haar volgende stap: het informeren en inspireren van
christenen met betrekking tot vegan lifestyle.
Het beleidsplan bestaat uit vijf onderdelen:
1. Strategie
2. Beleid
3. Fondsen
4. Financiële prognose
5. Samenstelling van het bestuur van Stichting Vegan Church

1. STRATEGIE
1.1

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

1.1.1. Doelstelling
De komende twee jaren staan in het teken van het informeren en inspireren van
christenen met betrekking tot vegan lifestyle.
DOELGROEP: CHRISTENEN
VC wil de christelijke wereld bereiken. Dit doet VC door Gods liefde voor heel Zijn
schepping te thematiseren. Waar? Daar waar christenen samenkomen. Te denken
valt aan bijeenkomsten van een geloofsgemeenschap (gemeente, kerk, pioniersplek), politieke partij, educatieve- welzijns- of zorginstelling, (studenten)vereniging,
op conferenties, festivals of toogdagen.
VC nodigt christenen uit om als kinderen van God concrete stappen te zetten op de
weg van vegan lifestyle. Deze uitnodiging is gebaseerd op het geloof in God de
Schepper. Het verzoenende verlossende werk van Jezus Christus is ons fundament.
De leiding van Gods Heilige Geest ín ons moedigt ons aan om de verandering te zijn
die VC beoogt.
VC deelt kennis en informatie vanuit Bijbels-theologische inzichten. Voorbeelden uit
de kerkgeschiedenis en relevante maatschappelijke bewegingen in de samenleving zijn bronnen van inspiratie.
VC wil op een positieve feitelijke actieve wijze de doelgroep informeren en inspireren. Zo wil VC de ander aansporen om op zoek te gaan naar persoonlijke en naar
collectieve haal- en betaalbare keuzes. “Work in progress” is daarom prima!

1.1.2. Wijze waarop VC deze doelstelling voor 2019-2020 wordt bereikt
VC wil haar doelstelling bereiken door:
1) te focussen op christenen (inspiratie & dialoog), vrijwilligers (werven & trainen) en
donateurs (werven en binden), en
2) het aanbieden van allerlei activiteiten (zowel aanbodgericht als vraag gestuurd,
op maat).
ACTIVITEITEN
VC gaat uit van de kracht van de drieslag: hart, hoofd en handen. Daarom wil ze
haar doel bereiken door het bestaande aanbod uit te breiden of te continueren.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de website van VC, zoals:
ü
hart: themadiensten, projecten rond Advent en de 40-dqgentijd;
ü
hoofd: interactieve lezingen en presentaties, werkgezelschap VC Theologen;
ü
handen: kookworkshops en proeverijen.
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MENSEN EN MIDDELEN
VC stelt een vrijwilligerscoördinator aan. Samen met het bestuur wordt er een
vacaturebank opgezet en worden er profielen geschreven. De vrijwilligerscoördinator denkt samen met het bestuur na over een trainingsprogramma en organiseert
ontmoetingsdagen. Vrijwilligers worden ingezet op talent en er zal per taak worden
gekeken in hoeverre het vereist is dat men zowel christen als vegan is. Vrijwilligers
kunnen zich inschrijven per activiteit op de activiteitenkalender.
VC gelooft in samenwerking met anderen. Daarvoor benut zij actief haar netwerk.
Dit heeft VC in de afgelopen drie jaar opgebouwd en ze breidt dit verder uit. Het
gaat om:
ü (contacten van) De Pelgrim, Pioniersplekken (PKN) en Vorming- en Toerusting;
ü organisaties voor landelijke events zoals Groene Kerkendag, GracelandFestival,
The Justice Conference, Pinksterconferentie Opwekking;
ü informele contacten en vriendennetwerk;
ü media ( landelijke en lokale (dag)bladen, o.a. AD, ND, Streekblad Zoetermeer,
Trouw; (publieke) omroepen, o.a. EO; opiniërende christelijke magazines, o.a. De
Nieuwe Koers en Eva )
ü social media (via de website van VC, Facebook, Twitter)
VC gaat voor een pro-actief donateursbeleid. Dit doet ze door haar successen te
vieren en daarover te berichten in de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief zal op positieve
wijze worden gevraagd of men actief wil meewerken om het vegan geluid in de
christelijke wereld te verspreiden. Dit kan door als vrijwilliger mee te doen en VC te
supporten met gebed en financiën.

1.1.3. Afwezigheid van winstoogmerk en bestemming liquidatiesaldo
VC beoogt niet het maken van winst. Als de stichting wordt opgeheven, komt hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden
stichting bij vereffening toe aan een door de vereffenaar(s) aan te wijzen (andere)
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de
onderhavige stichting, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

1.2 Missie en visie, kernwaarden en cultuur
1.2.1 Missie en Visie
VC biedt vegan christenen van verschillende denominaties de mogelijkheid om
elkaar te ontmoeten en om hun geloof en vegan lifestyle met elkaar te verbinden.
Het is het verlangen van VC om vegan christenen bij elkaar te brengen, hen te bemoedigen en te inspireren vanuit een kosmocentrische Bijbelse visie. Gods liefde
voor de hele schepping staat hierbij centraal (2015-2018).
Ook wil VC christenen van alle denominaties inspireren om als kinderen van God
met een frisse blik open te staan voor het rentmeesterschap zoals God dit aan de
mensheid in het paradijs geschonken heeft. Bij actuele maatschappelijke en relevante gebeurtenissen zal VC haar stem laten horen (2019-2020).
Centrale begrippen zijn:
ü Persoonlijk: persoonlijke aandacht voor en actieve betrokkenheid op elkaar;
ü Plantaardig: kennis delen over plantaardige voeding en vegan leefstijl;
ü Puur geloven: volop jezelf mogen zijn vanuit de eigen christelijke overtuiging.
1.2.2 Kernwaarden
VC beoogt te werken vanuit de kernwaarden: aandacht, compassie, gastvrijheid,
liefde voor de hele schepping, professionaliteit en een houding van verzoening.
1.2.3 Cultuur
VC kenmerkt zich door de volgende cultuur: christelijk, concreet, inspirerend, kosmocentrisch en laagdrempelig.

1.3 Werkzaamheden van VC
1.3.1 VC ACTIES
VC is met een informatiestand inclusief proeverij aanwezig op christelijke conferenties, events en festivals. Ook biedt VC aanbodgericht, op aanvraag en op maat
interactieve lezingen en presentaties aan. Deze gaan over de pijlers van vegan lifestyle: voor de dieren, voor je gezondheid, voor de medemens en voor de planeet.

1.3.2 VC KOKEN
VC geeft aan de praktische kant van de plantaardige leefstijl aandacht tijdens
kookworkshops en gezamenlijke maaltijden. VC wil zo christenen kennis laten maken
met de grote kleurrijke variatie in plantaardige voeding die ruim beschikbaar is.
1.3.3. VC THEOLOGEN
Theologen en theologisch geïnteresseerden ontmoeten elkaar een 6x per jaar rond
christelijke thema’s. Centraal staan Gods liefde voor heel Zijn schepping, de heerschappij van de opgestane Heer, Jezus Christus, als Koning van de aarde en Zijn
wederkomst. Dit zijn de uitgangspunten voor theologische bewustwording en reflectie op duurzaamheid en rentmeesterschap als belofte en opdracht. Want VC is
ervan overtuigd dat christenen als kinderen van God, geleid door de Heilige Geest
ín ons, verschil op de aarde en de samenleving anno nu kunnen en dienen te maken.
VC deelt haar visie op actuele onderwerpen die verband houden met de pijlers van
vegan lifestyle: voor de dieren, voor je gezondheid, voor de medemens en voor de
planeet. Zo verrast VC met nieuwe inzichten vanuit Bijbels perspectief. Ze nodigt
christenen uit om haar bijdrages te lezen. Ze stimuleert christenen tot kritisch
nadenken en om eigen standpunten onder de loep te nemen.
1.3.4. VC VIERING
VC biedt op aanvraag (op maat) en bij bijzondere momenten in het kerkelijke jaar
themadiensten aan. VC geeft christenen zo de gelegenheid om het christelijke
geloof te beleven vanuit een kosmocentrische wijze van denken, geloven en doen.

2. BELEID
2.1 Te verwachte werkzaamheden van de instelling
Met de volgende werkzaamheden geven we verdere invulling aan onze missie/visie:
●
actief vrijwilligersbeleid, o.l.v. een vrijwilligerscoördinator;
●
actieve presentie in de christelijke media en op social media;
●
aansprekende aantrekkelijke website;
●
activiteit aanbieden op locatie op aanvraag;
●
bijeenkomsten van het werkgezelschap VC Theologen;
●
digitale nieuwsbrief;
●
donateurs- en fondsenwerving, crowdfunding;
●
het schrijven van publicaties, zoals de OEPS en receptenboekjes;
●
interactieve lezingen en presentaties (aanbodgericht en op aanvraag);
●
kennis en informatie delen met de VC stand op christelijke events;
●
kookworkshops en proeverijen (op aanvraag);
●
meditatieve projecten op de website rond Advent en 40-dagentijd;
●
samenwerken met De Pelgrim Zoetermeer en andere christelijke organisaties;
●
themadiensten en vieringen (aanbodgericht en op aanvraag);
●
vertaalproject Animal Gospel / Christianity and animal rights (Andrew Linzey).
2.2. Overzicht van toekomstige projecten door de instelling
Met de opsomming van de volgende projecten beogen we onze missie en visie
verder vorm en inhoud te geven. De planning is opgesplitst in korte en lange termijn
projecten.
2.2.1. Onze korte termijn projecten voor 2019-2020 zijn:
●
draaiboeken schrijven voor diverse activiteiten;
●
uitbouwen van de webshop: kleding en PR materiaal met het VC-logo;
●
relevante boek(en) in het Nederlands vertalen;
●
samenwerking voorzetten met pioniersplek De Pelgrim Zoetermeer;
●
samenwerking zoeken met organisaties met vergelijkbare doelstelling;
●
schrijven van (christelijke) vegan receptenboeken;
●
werven van donateurs;
●
werven van vrijwilligers en vrijwilligersdagen opzetten (ontmoeting en training).
2.2.2. Onze lange termijn projecten voor 2025 zijn:
●
in iedere provincie van NL een Vegan Church-groep opzetten;
●
2 landelijke ontmoetingsdagen per jaar houden;
●
de contacten met vegan christenen in Europa verder versterken;
●
in elk werelddeel contact zoeken met vegan christenen.

2.3 Activiteitenkalender
zie de website: https://veganchurch.nl/agenda/

2.4 Het werven van gelden en de wijze waarop dit gebeurt
2.4.1 De gelden van VC
De geldmiddelen van VC bestaan uit: a. onkostenvergoeding, voortgekomen uit de
door VC ontplooide activiteiten; b. fondsen; c. donaties en giften; d. crowdfunding
en overige bijdragen en inkomsten.
2.4.2 Het werven van gelden en de wijze waarop dit gebeurt
VC werft voornamelijk gelden via donaties en giften. In de nieuwsbrief en op de
website wordt men actief uitgenodigd om VC financieel te (onder)steunen. Men
wordt attent gemaakt op doelgerichte crowdfunding. Voor activiteiten met een
maaltijd wordt een onkostenvergoeding gevraagd.

2.5 Beschikken van het vermogen van VC
De geworven gelden worden uitsluitend ingezet voor het behalen van de doelstelling van VC. VC houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
Geen van de bestuurders kan over het vermogen van VC beschikken als ware het
zijn eigen vermogen.
VC doet geen uitkeringen noch kent beloning toe aan een bestuurder. Hieronder
wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van VC, hetzij
rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan VC geleverde goederen of
diensten. Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in
uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden.

2.6 Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen
2.6.1 Taakstelling binnen het bestuur
Het bestuur van VC is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat
uit vijf personen. Het bestuur heeft uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester gekozen. Ten hoogste twee van de voornoemde functies
kunnen tegelijkertijd door één bestuurslid worden uitgeoefend. Bestuursleden worden benoemd, ontslagen en geschorst door het bestuur. Bij het ontstaan van één
(of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het
enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). In
geval van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, vormen de overblijvende
bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een bevoegd bestuur.
Het bestuur vertegenwoordigt VC. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur is bevoegd
volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om VC
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

2.6.2 Bestuursverhoudingen binnen het bestuur
Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder
een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. Als een bestuurslid van tijdens zijn of haar
bestuurslidmaatschap een familieband als hiervoor bedoeld krijgt met een ander
bestuurslid van VC, eindigt het bestuurslidmaatschap van die beide bestuursleden,
tenzij zij in onderling overleg bepalen dat uiterlijk per de dag van de het ontstaan
van deze familieband één van hen het bestuurslidmaatschap zal neerleggen en dit
schriftelijk aan het bestuur mededelen.

3. FONDSEN
3.1 Fondsenwerving
Door middel van een vrijwilliger worden relevante fondsen aangeschreven, zoals
VegFund. Vanwege de specifieke missie van VC is het aantal passende fondsen
beperkt.
3.2 Fondsenbeheer
De relevante fondsen geven bedragen voor gerichte projecten. Ieder fonds stelt
voorwaarden aan de besteding van de gelden, waaraan door VC zal worden
voldaan. Hierdoor ontstaat weinig tot geen vermogen. Mocht er toch vermogen
ontstaan, dan wordt dit aangewend voor een volgend project.
3.3 Fondsenbesteding
Gelden van de fondsen worden slechts aangewend voor de daarvoor bedoelde
projecten, in overeenstemming met de door de fondsen gestelde voorwaarden.

4. FINANCIËLE PROGNOSE
4.1. Donateurs
VC gaat pro-actief aan de slag met donateurswerving, zoals eerder aangegeven.
Donateurs worden ook geworven via de stand met een cadeau ter plaatse, zoals
het receptenboekje, het vertaalde boek van Andrew Linzey of een T-shirt.
VC geeft helder aan voor welke doelen men kan geven, bijvoorbeeld: het verzorgen
van lezingen en proeverijen, PR materiaal en reclamespotjes in de media, zoals
GrootNieuwsRadio (minimaal € 100,= per maand), een bedrijfsauto.
4.2 Crowdfunding
Voor activiteiten waar geen fondsen voor bestaan, zoals standwerk op grote events,
wordt crowdfunding ingezet. Wij verwachten elk jaar per actie € 750,= te ontvangen.
Dit wordt direct ingezet voor de doelstelling van de crowdfunding.
4.3 Collectes
Bij openbare activiteiten worden collectes onder de deelnemers gehouden. De
verwachting is dat dit tussen de € 25,= en € 50,= per keer oplevert.
4.4 Fondsenwerving
De gelden verkregen via fondsenwerving worden direct aangewend voor de daarvoor bedoelde activiteit. Zie ook 3.

5. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VAN STICHTING VEGAN CHURCH:
A, (Anja) Schröder

: Voorzitter
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