
1 / 5

BELEIDSPLAN 

A. ALGEMENE GEGEVENS                                                                                                    
                            .                                                                                      

Naam ANBI : Stichting ICF Alblasserwaard  
Bezoekadres : Poldermolen 7
Postcode : 3352 TH
Plaats : Papendrecht
Postadres : Kamillestraat 11 
Postcode : 2971 BW
Plaats : Bleskensgraaf
Telefoonnummer : 06-21215127
RSIN/Fiscaal nummer : 856462238
Website : www.icfalblasserwaard.nl
E-mail  : info@icfalblasserwaard.nl

B. AANLEIDING                                                                                                                    
                          .                                                                                      

We leven in turbulente tijden, de maatschappij verandert snel en wordt 
veelkleuriger dan ooit. De instroom van vluchtelingen houdt aan en we 
verwelkomen steeds meer vluchtelingen en statushouders in de Alblasserwaard. 
Veel van hen zijn moslims, in mindere mate christenen. Deze ontwikkelingen 
roepen gemengde gevoelens op. Maar als christenen zijn we ervan overtuigd dat
ook deze mensen bereikt moeten worden met het levensveranderende Evangelie
van Jezus Christus! 

In maart 2016 zijn in Sliedrecht ruim 80 mensen uit verschillende denominaties 
van de Alblasserwaard bij elkaar geweest om gezamenlijk na te denken hoe we 
deze mensen kunnen dienen. Hiervoor zijn een tweetal avonden belegd met 
ondersteuning van Theo Visser van ICP Network (International Church Plants 
Network For Intercultural Communities Fellowship). Veel mensen hadden al 
contacten met vluchtelingen, en wilden daarin graag meer samenwerken waar 
nodig en mogelijk. Anderen zien zich graag gesteund om dienstbaar te zijn naar 
de naaste. Om hier vorm en sturing aan te geven is in juni 2016 Stichting ICF 
Alblasserwaard opgericht. 
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C. BESTUUR                                                                                                                         
                                        .                                                                                      

De stichting wordt bestuurd door de volgende personen (zie hiervoor ook de 
inschrijving van de Kamer van Koophandel, onder nummer 66249325):
De heer G.J. van Dommelen, voorzitter 
De heer B.J.H. Buter, penningmeester
De heer W. Stolk, secretaris
De heer E. Groeneveld (uitgetreden per 31 december 2021)

D. VISIE / MISSIE                                                                                                                  
                          .                                                                                      

Voor de volledige visie en missie wordt u verwezen naar het desbetreffende 
document. 
Onze samengevatte missie luidt: “ICF Alblasserwaard wil bijdragen aan de 
uitbreiding van het  Koninkrijk van God door  - samen met bestaande kerken en 
organisaties -  een interculturele gemeenschap te vormen en uit te reiken naar 
de aanwezige en toekomstige vluchtelingen, vreemdelingen en  medelanders”. 

E. STRATEGIE                                                                                                                      
                          .                                                                                      

Wij zien ICF Alblasserwaard als een ‘moederschip’ en willen van daaruit ‘sloepen’
uitzetten van kleinere gemeenschappen. Mensen van dezelfde nationaliteit die 
elkaar verstaan en begrijpen. Deze mensen willen we toerusten vanaf het 
moederschip.  De sloepen worden gevormd door gemeenschappen die elkaars 
taal en cultuur ‘spreken’. Hierbij zal de focus liggen op onderricht en 
vermenigvuldiging. 

De eerste aandacht ligt op:
 Toerusting (om het evangelie te verkondigen aan andere culturen); 
 Het verzorgen van samenkomsten op zondagen.
 Dienstbaar aanwezig zijn bij de doelgroep, bijvoorbeeld door het 

verzorgen van maaltijden; 
 Opleiden van mentoren en taalcoaches;
 Het werken aan goede relaties met vluchtelingenwerk en overige 

organisaties; en
 Het werken aan goede relaties met kerken en gemeenten.

F. BELONINGSBELEID                                                                                                          
.                                                                                    

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

G. VERSLAG ACTIVITEITEN / BESTUURSVERSLAG                                                                
.                                                                                    

Om de uitvoering van de strategie concreet gestalte te geven is in oktober 2016 
in Sliedrecht een zeer goed bezochte multiculturele startbijeenkomst geweest. 
Hier waren mensen en gezinnen met kinderen van zeer verschillende herkomst 
aanwezig, zoals Syriërs, Afghanen, Pakistanen en Eritreeërs.   Dit vormde de 
‘aftrap’ van het vormen van de gemeenschappen (communities), waarbij de 
locatie van het moederschip zich voorlopig bevindt in Sliedrecht. Sinds het begin 
wordt er gebouwd aan communities in Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht. 
De wens is om te groeien naar een dekkend netwerk over de hele 
Alblasserwaard. 
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Na een dynamisch 2020 waarin het zoeken was naar mogelijkheden om onze 
activiteiten voor de doelgroep door te kunnen laten gaan, is het jaar 2021 een 
jaar geworden van mooie vieringen en nieuwe ontmoetingen. Het bestuur is 
dankbaar voor een nieuwe plek voor de vieringen. In 2021 zijn we hartelijk 
welkom geheten door Evangelische Gemeente Jozua in Alblasserdam. De 
faciliteiten die hier beschikbaar zijn, maken onze vieringen en ontmoetingen met
de doelgroep waardevol en effectief. Met name de beschikbare keuken, waar we 
de diners op professionele wijze kunnen voorbereiden zijn een zegen. 

De Al Massira cursus – ‘Een open ontmoeting op weg met de profeten om de 
Messias te leren kennen’, die we in 2020 reeds voortvarend gestart zijn, hebben 
we in 2021 kunnen afronden. Deze activiteit is door veel bezoekers als zegenrijk 
en verrijkend beoordeeld. Het is een activiteit die we ook voor 2022 weer graag 
op de planning zetten. De cursusavonden bestaan uit samen eten, het kijken van
een video en daarover met elkaar napraten. 

We zijn als bestuur ontzetten dankbaar voor de grote groep vrijwilligers die ons 
helpen in onze missie om de doelgroep te bereiken met de krachtige boodschap 
van hoop die we hebben! Die vrijwilligers komen steeds meer uit de doelgroep 
zelf en dat zien we als een geweldige bemoediging voor het werk dat we doen. 
We ervaren dat de verbinding groeit en dat willen we in 2022 verder uitbouwen, 
in alles vertrouwend op de zegen die God ons geeft.

Gedurende het jaar heeft één bestuurslid besloten zijn functie bij ICF 
Alblasserwaard neer te leggen. Wat zijn we als bestuur dankbaar dat we van de 
passie, inzet en betrokkenheid van Erik vele jaren hebben mogen genieten. We 
hebben op een passende manier afscheid van elkaar genomen. Het zittend 
bestuur van drie leden heeft besloten om vooralsnog niet actief te zoeken naar 
aanvulling op het zittende bestuur. 

Via de website worden activiteiten aangekondigd en wordt hiervan verslag 
gedaan. Via de notulen van de vergaderingen worden zaken formeel vastgelegd.

H. ONTVANGSTEN EN BESTEDINGEN                                                                                  
.                                                                                    

De vaste groep kleine en grote donateurs heeft ook in 2021 trouw bijgedragen in
financiële zin om het werk van ICF Alblasserwaard te kunnen doen. We zijn als 
bestuur dankbaar dat we de kosten beperkt kunnen houden. De grootste 
uitgaven zijn voor de (maandelijkse) vieringen en dan met name de catering. We
genieten er van om te zien dat die catering grotendeels wordt verzorgd door de 
doelgroep zelf. Dat vergroot de betrokkenheid en houdt tegelijkertijd de kosten 
beperkt. Ook Al Massira is een belangrijke post in de bestedingen van ICF 
Alblasserwaard. We zijn dankbaar dat we de activiteiten in het jaar 2021 weer 
grotendeels konden oppakken. De totale exploitatie over 2021 is op een klein 
positief resultaat uitgekomen. Eerder opgebouwde reserves heeft het bestuur tot
nu toe niet hoeven aanwenden. Het is overigens niet het doel van de stichting 
om grote reserves aan te houden en/of op te bouwen. We zoeken naar 
mogelijkheden om in het komende jaar nieuwe activiteiten te ontplooien 
waarvoor we deze reserves kunnen inzetten. 

Het bestuur heeft formeel de mogelijkheid om externe partijen in te huren 
(bijvoorbeeld deskundigen, evangelisten etc.). Het lukt ICF Alblasserwaard om, 
naast een grote groep vrijwilligers, zo veel mogelijk gebruik te make van 
sympathisanten die kennis, kunde of materialen gratis ter beschikking stellen 
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(sprekers, muziek, maaltijd, IT/website, accountant etc). We zijn de gevers / 
ondersteuners in natura hiervoor zeer dankbaar.

Uiterlijk op 1 juni van elk jaar zal de stichting de definitieve staat van baten en 
lasten van het afgelopen jaar alsmede de begroting voor het nieuwe jaar 
vaststellen en publiceren.  

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting is opgericht voor onbepaalde duur. Mocht de stichting ooit worden 
opgeheven, dan zullen de overblijvende middelen worden besteed aan een ANBI 
met een soortgelijk doel. 

I. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING                                         
.                                                                                    

Onderstaand een overzicht van inkomsten en uitgaven en de balans. 

Toelichting 2021 
In 2021 hebben we de vieringen weer grotendeels op kunnen pakken. Hierdoor is 
de werkelijke exploitatie uitgekomen op een klein positief resultaat. De 
voorgenomen groei van activiteiten na het dynamische jaar 2020 is niet 
gerealiseerd. De reserves, opgebouwd in eerdere jaren blijven hiermee 
gehandhaafd.
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De giftenstroom van trouwe donateurs, gecombineerd met een constant 
kostenpatroon geeft het bestuur het vertrouwen dat de begroting voor 2022 weer 
sluitend zal zijn. Echter, we vertrouwen er op dat we in dit jaar een beperkte groei 
in activiteiten kunnen realiseren. Het begrotingsresultaat blijft positief. De 
opgebouwde reserves in eerdere jaren zullen worden ingezet indien het bestuur 
hier een doelmatige besteding voor vindt. Bij het opstellen van de begroting voor 
2022 waren hier nog geen concrete plannen voor. We blijven in alles vertrouwen op
onze goede God, die zaken leidt en harten neigt. 

“want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de
onderdanigheid aan het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw
belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen.” 

(2 Kor. 9:13).

EEN DOOR HET BESTUUR GETEKEND EXEMPLAAR VAN HET 
JAARVERSLAG 2021 IS TER INZAGE BESCHIKBAAR

De heer B. Buter, penningmeester

De heer G.J. van Dommelen, voorzitter

De heer W. Stolk, Secretaris
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