Beleidsplan Stichting Vrienden van de Pauluskerk 2019 - 2021
‘Het belang van een orgaan dat zich richt op support, betrokkenheid en draagvlak van burgers voor het werk in de
Pauluskerk Rotterdam is en blijft groot.’
Begin 2018 meende het zittende bestuur van de Vereniging Vrienden van de Pauluskerk dat het wenselijk was de
werkzaamheden ‘te activeren en te vergroten’. Met het aanstellen van een nieuw bestuur hoopten zij de Vereniging
Vrienden van de Pauluskerk een nieuwe impuls te geven. Om dit te versteken is in de ledenvergadering 2018 besloten
mogelijkheden tot het oprichten van een stichting VVP te verkennen. Zowel het oude als het nieuwe bestuur zijn van
mening dat een verbeterde structuur, via omzetting naar een Vriendenstichting, meer aansluit bij jong en oud en bij de
huidige tijd van maatschappelijk participeren. Voor u ligt het beleidsplan voor deze stichting.

Doelen van de Stichting
Het doel van de stichting is het mogelijk maken van activiteiten of de aanschaf van gebruiksobjecten binnen de
bestaande of nieuw te ontwikkelen Pauluskerkactiviteiten ten behoeve van de in de Pauluskerk participerende
groepen. De stichting realiseert deze extra middelen voor de Pauluskerk ter ondersteuning van Stichting Diaconaal
Centrum Pauluskerk (DCP) en van Stichting Ondersteuning Mensen zonder Verblijfstitel (OMZO). Deze stichtingen
kunnen de ter beschikking gestelde middelen inzetten op de afgesproken activiteiten of aanschaf. Het gaat hierbij
om een bestemming die niet of onvolledig is voorzien in de budgetten van DCP of OMZO.
De stichting Vrienden van de Pauluskerk tracht haar doelen te verwezenlijken door:
1) Het creëren van extra middelen (financiële giften, materialen en arbeid bij bedrijven, particulieren, fondsen en
stichtingen) voor de ondersteuning van kleine projecten binnen de hoofdactiviteiten van de Pauluskerk.
2) Het creëren van draagvlak voor het werk van de Pauluskerk in de Rotterdamse samenleving.
Door de bijdragen van de vrienden van de Pauluskerk kunnen jaarlijks een kerst- en sinterklaasviering,
verschillende culturele en sportieve activiteiten en een uitje voor de bezoekers en vrijwilligers worden
georganiseerd. Ook kan de vereniging financieel bijspringen, indien aanschaffingen moeten worden gedaan die aan
het verblijf, het comfort en de activiteiten in de Pauluskerk een positieve bijdrage leveren.

Ambities
Het nieuwe bestuur heeft de ambitie zich de komende periode te richten op:
- Het realiseren van de transformatie van Vereniging VVP naar Stichting VVP.
- Het actief werven van fondsen voor ondersteuning van kleine projecten binnen de hoofdactiviteiten van
de Pauluskerk.
- Het blijven binden van bestaande vrienden.
- Het betrekken van nieuwe doelgroepen.
- Het versterken van de communicatie rondom de VVP, met als doel draagvlak te creëren voor de
Pauluskerk in de Rotterdamse samenleving.
Dit alles in afstemming met bestaande vriendenvereniging, nieuwe en bestaande vrienden, en de bestaande
entiteiten binnen de Pauluskerk.

Strategie/Hoe
In de komende jaren betekent dat concreet:
- Het transformeren van vereniging naar stichting.
- Het organiseren van crowdfunding acties voor concrete wensen en projecten binnen de Pauluskerk.
- Het organiseren van een jaarlijkse lezing voor donateurs en vrienden, met aandacht voor inhoudelijke
onderwerpen betreffende de Pauluskerk en de Rotterdamse samenleving.
- Onderzoek naar nieuwe doelgroepen en verbinden van mogelijke donateurs en geïnteresseerden aan het
doel van de Pauluskerk en daarmee aan de stichting.
- Up to date website en promotiemateriaal ten behoeve van ledenbestand en draagvlak.
- Het jaarlijks organiseren van een ledenvergadering, zolang de vereniging actief blijft.
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Financieel
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur zal toezien op een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Bestuursbesluiten worden
genomen met meerderheid van stemmen. Dit kan zowel binnen als buiten de vergadering. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één
stem. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
subsidies en donaties;
schenkingen, giften, erfstellingen en legaten;
sponsorgelden;
alle andere verkrijgingen en baten.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Verdere informatie hierover is op aanvraag verkrijgbaar.

