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Stichting  
Oecumene 

Ontmoetingskerk 
Nijmegen 

BELEIDSPLAN 2019 - 2022 

1. DOELSTELLING VAN DE STICHTING

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen en faciliteren van oecumenische activi-
teiten en initiatieven in de Ontmoetingskerk te Nijmegen en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door oecumenische
activiteiten en initiatieven na goedkeuring financieel te ondersteunen.

2. VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLING

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 
1. het verschaffen van middelen in de breedste zin van het woord – in het bijzonder

financiële, technische, organisatorische en/of personele – om te voorzien in be-
hoeften die voortvloeien uit dit doel;

2. het inzetten van alle overige wettige middelen, die bijdragen aan de verwezenlij-
king van dit doel;

3. en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks en/of zijdelings verband
houdt.

3. UITGANGSPUNTEN TBV BEOORDELING SUBSIDIEAANVRAGEN

Het bestuur heeft ten behoeve van haar beoordeling van binnenkomende subsidieverzoeken 
de volgende uitgangspunten vastgesteld: 
1. We nemen slechts aanvragen tot subsidiëring in behandeling die afkomstig zijn van het 

gezamenlijk overleg van de Sectieraad (SR) en het Ontmoetingsberaad (OB)) van de 
Ontmoetingskerk. Dit, omdat de stichting zich richt op het ondersteunen van 
activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk in de wijk Dukenburg in Nijmegen.

2. Toetsstenen bij een aanvraag zijn: (1) zijn de benodigde financiële middelen bij anderen 
te verkrijgen; (2) waarom wordt ons om subsidiëring gevraagd, en (3) is er een financiële 
paragraaf verbonden aan de aanvraag.

3. We stellen vooraf geen voorwaarden aan in te dienen aanvragen, anders dan dat ze 
moeten passen binnen de doelstelling van de stichting. Werkenderwijs zullen we beslis-
sen of het verstandig of nodig is voorwaarden vooraf te stellen, en welke.

4. We beseffen dat we giften of legaten kunnen ontvangen die een beschreven oormerk 
dragen (b.v. bestemming: diaconie); zulke oormerken zullen we respecteren in onze be-
sluitvorming en de administratie zodanig inrichten dat er zicht blijft op de verschillende 
oormerken en de daarbij behorende bedragen. 
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5. De informatiestroom naar de beide besturen in de Ontmoetingskerk willen we als volgt 
inrichten:

o Het jaarverslag van onze stichting wordt jaarlijks aan een SR/OB-vergadering 
aangeboden met een toelichting door ons bestuur.

o Van die gelegenheid maken we gebruik om met de beide besturen te overleggen 
over mogelijk nieuwe projecten.

6. In weerwil tot de statuten die voorschrijven dat we eens per kwartaal moeten vergade-
ren, besluiten we dit voorlopig te beperken tot een keer per jaar. Werkenderwijs zal blij-
ken of dat een verstandige frequentie is.

7. Bestuursbesluiten kunnen per email worden genomen; zulke besluiten worden formeel 
vastgelegd in het verslag van de eerste daarop volgende bestuursvergadering.

8. We gaan geen PR bedrijven omdat we de beide geledingen niet financieel in de wielen 
willen rijden. Wel zullen we bestuurders en teamleden wijzen op onze stichting en ze 
aanmoedigen in voorkomende gevallen daar ook naar te verwijzen. 

Aldus vastgesteld mei 2019 

Namens het bestuur: 

B. de Gooyert, voorzitter

P. Keizers, secretaris/penningmeester


