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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.  

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 B.J.H. Buter, penningmeester 

De heer G.J. van Dommelen, voorzitter 

De heer R. Gort 

De heer E. Groeneveld, secretaris 

De heer A.B. Mijnster 

De heer W. Stolk 

 

D. VISIE / MISSIE                                                                                                                                         .                                                                                     

http://www.icfalblasserwaard.nl/
mailto:info@icfalblasserwaard.nl
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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.  
 
Na een mooie periode van samenkomsten in het Griendencollege te Sliedrecht, vinden de 
maandelijkse vieringen vanaf 2018 plaat in het gebouw van de Vrije Baptisten Gemeente te 
Papendrecht. Als bestuur zijn we hier dankbaar voor en we zien een groter groeiende 
betrokkenheid van lokale gemeenteleden. Dit enthousiasme straalt door op de vluchtelingen. Het 
bezoekersaantal verschilt viering. We zien echter een steeds grotere, terugkerende groep van 
zowel vluchtelingen, vreemdelingen en medelanders alsook Nederlanders. De indeling van de 
viering is grotendeels gelijk gebleven. Naast Woordverkondiging is er veel ruimte voor 
(multiculturele) muziek en getuigenis. Sinds het eind van 2018 wordt er tevens de mogelijkheid 
geboden voor voorbeden en persoonlijk gebed. Het is het gebed van bestuur en ondersteuners 
dat het Evangelie van Jezus Christus onze medemens versterkt, vertroost in hun vaak moeilijke 
omstandigheden of voor het eerst hun leven verandert.  
 
Het jaar 2019 zal in het teken staan van aanvullende activiteiten ten behoeve van de doelgroep, 
zoals bootcamps, kinderwerk met een pipowagen en een creaclub. Deze activiteiten worden 
gepland tussen de maandelijkse vieringen door, zodat een extra contactmoment ontstaat. De 
maandelijkse vieringen en de lokale communities gaan door op de vertrouwde wijze. Het bestuur 
heeft als doelstelling steeds meer de doelgroep in te zetten voor hun activiteiten. Dit vergroot de 
enerzijds de onderlinge band en anderzijds wordt de doelgroep daarmee mede-eigenaar.  

Via de website worden activiteiten aangekondigd en wordt hiervan verslag gedaan. Via de notulen 

van de vergaderingen worden zaken formeel vastgelegd.   
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H. ONTVANGSTEN EN BESTEDINGEN                                                                                                                                       .                                                                                     

Een vaste groep kleine en grote donateurs maakt het voor ons mogelijk om het werk van ICF 

Alblasserwaard te kunnen doen. De verhuizing van de maandelijkse vieringen van Sliedrecht naar 

Papendrecht heeft een aanzienlijke verlaging van de bestedingen met zich meegebracht. Tevens is 

een experiment met vertaling via de mobiele telefoon in 2018 succesvol verlopen, waardoor 

externe apparatuur niet meer noodzakelijk is. Naast uitgaven ten behoeve van 

toerustingsmaterialen, Bijbels en kosten voor communities, zijn de grootste uitgaven voor de 

stichting het verzorgen van een eenvoudige ontmoetingsmaaltijd na afloop. Voor 2019 heeft het 

bestuur extra budget gereserveerd voor het organiseren van activiteiten tussen de vieringen door.  

 

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 (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.  

 

H. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING                                                                                 .                                                                                     

Onderstaand een overzicht van inkomsten en uitgaven en de balans.  

 

 

BEGROTING WERKELIJK BEGROTING

St+houthakkers St+houthakkers enkel Stichting

2018 2018 2019

Ontvangsten

Giften 12.250 11.216 11.500

Opbrengst Houtteam 0 7.529 0

Totaal 12.250 18.745 11.500

Uitgaven

Besteed aan doelstelling 8.125 11.584 9.750

Uitvoeringskosten 3.050 2.918 1.025

Totaal uitgaven 11.175 14.502 10.775

Saldo 1.075 4.243 725
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Toelichting 2018  

In de begin periode is er gezamenlijk met het team Houthakkers opgetrokken. Vanwege focus op 

ieders eigen activiteiten is er voor gekozen m.i.v. 1 september 2018 de activiteiten formeel te 

scheiden. ICF Alblasserwaard waardeert de goede samenwerking en ondersteuning zeer. Het is 

beider voornemen om elkaar in de toekomst waar mogelijk te blijven ondersteunen.  

Wij zijn blij dat door veel (materiele) ondersteuning het mogelijk en de verhuizing van de vieringen 

van het Griendencollege te Sliedrecht naar het gebouw van de VBG te Papendrecht een 

aanzienlijke kostenreductie is gerealiseerd in 2018.  

De giftenstroom van trouwe donateurs, gecombineerd met een constant kostenpatroon geeft het 

bestuur het vertrouwen dat de begroting voor 2019 weer sluitend zal zijn. Bovenal vertrouwen we 

op onze goede God, die zaken leidt en harten neigt.  

 

 

 

 

“Loof de HEER, roep luid zijn naam, 

maak zijn daden bekend onder de volken”. 

 

 

 

31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

Algemene Reserve 7.924 3.682

Liquide middelen 8.390 13.785 Bestemmingsreserve 0 6.153

Overige vorderingen 48 0 Crediteuren 514 3.950

Totaal 8.438 13.785 Totaal 8.438 13.785

Balans


