Stichting CFT Nederland
Beleidsplan AD 2015-2017 van S5ch5ng CFT Nederland
A. Situatieschets
De s5ch5ng CFT Nederland is begin jaren negen5g opgericht en heeB zich in de eerste jaren vooral
bezig gehouden met het verdedigen en bevorderen van christelijke normen en waarden in de
maatschappij. Er werd enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitgegeven en de achterban van
enkele duizenden leden was ac5ef met brieven schrijven en andere ac5es.
Vanaf 2004 ontstond een nieuwe poot binnen CFT, de Mediagroep in Genesis, die spreekbeurten
en tournees organiseerde met buitenlandse sprekers over geloof en wetenschap. Er werden ook
boeken en DVD’s uitgegeven en uitvoerige boekentafels verzorgd bij congressen etc.
Mediagroep in Genesis func5oneert met een eigen subbestuur maar was en is rechtens onderdeel
van CFT Nederland op bestuurlijk en ﬁnancieel vlak. De twee afzonderlijke boekhoudingen worden
geconsolideerd tot een.

B. Doelstelling
De s5ch5ng heeB ten doel: het beschermen en het bevorderen van het christelijk leven en een
christelijk perspec5ef op de wereld als zijnde fundamenteel gerechtvaardigd en geopenbaard in de
Bijbel.
Concrete doelstellingen voor de komende drie jaar:
a) CFT: het opzeTen van een nieuwe lijn van ac5viteiten nu het uitgeven van een papieren
nieuwsbrief ten einde lijkt. Hierbij zal ook de website nadrukkelijk een rol spelen.
b) MIG: het opzeTen van een nieuwe website en het regelma5g uploaden van nieuwe
ar5kelen
C. Strategiekeuze
De kern van het werk van CFT vindt op het web plaats, waarbij ook spreekbeurten, stands,
boekentafels en uitgeefprojecten worden opgepakt, waar nodig. De s5ch5ng draait volledig op
vrijwilligers.
D. Organisatie
De S5ch5ng kent als (bestuurs)orgaan:
a) het bestuur
Het bestuur voert het beleid uit en zorgt voor een correcte besteding van de middelen conform de
doelstelling van de S5ch5ng.
E. Financiën
De s5ch5ng heeB geen winstoogmerk.
Het vermogen van de s5ch5ng zal worden gevormd uit:
a) giBen van beguns5gers
b) opbrengsten collectes

c)
d)
e)
f)
g)

schenkingen, erﬂa5ngen en legaten.
opbrengsten van kapitaal
opbrengsten van verkopen
geldleningen, die door de s5ch5ng voor het beoogde doel zijn of worden aangegaan
al hetgeen op weYge wijze wordt verkregen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de besteding van de ﬁnanciën.
Momenteel is de boeken/DVD-verkoop van eigen materiaal en boeken en DVD’s van derden
grootste bron van inkomsten.
De giBen en inkomsten worden onder meer besteed aan:
1. Organisa5ekosten
2. Bestuurskosten (reiskosten)
3. Ondersteuning van buitenlandse sprekers die worden uitgenodigd voor tournees
Bewaking van de gelden
De kosten voor de eigen organisa5e mogen niet hoger zijn dan 10% van de giBen. Minimaal 90%
moet besteed worden aan het doel waarvoor de gelden verworven zijn. Verder komen alle gelden
ten goede van de doelstelling van de s5ch5ng.
Het gehele bestuur heeB inzage in de bankrekeningen en waakt over elkaar en de
s5ch5ngsbelangen.
De procura5e en inrich5ng van de administra5eve organisa5e is geregeld in een afzonderlijk
document.
De boekhouding wordt gecontroleerd door penningmeester en boekhouder. De boekhouding loopt
per kalenderjaar.
Beleid rond beloning en vergoedingen
De S5ch5ng kent geen medewerkers in loondienst.
Medewerkers/bestuursleden mogen gemaakte kosten voor de s5ch5ng declareren
F. Evaluatie
Elke twee jaar wordt het beleidsplan geëvalueerd:
• Zijn de doelstellingen gehaald?
• Waardoor?
• Waardoor niet?
• Wat kunnen we hiervan leren voor de voortgang van het werk?
• Wat kan hetzelfde blijven en wat moet anders?
• Zijn er andere speerpunten nodig?
Een evalua5e van het bestuurlijk func5oneren hoort hier ook bij:
• Was het aantal vergaderingen voldoende?
• Werd er goed gecommuniceerd met elkaar?
• Worden afspraken nagekomen?
• Van de gezamenlijke evalua5e wordt een verslag gemaakt

Tot slot
Plannen maken wordt niet gedaan om een plan te hebben, maar om het uit te voeren. Niets is
meer frustrerend dan een goed plan te hebben, waar vervolgens niemand meer naar kijkt. En 'laat
uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God' (Fil. 4:6b).

