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Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Macedonisch Orthodoxe Kerkgemeenschap “Sveti Stefan”. Het plan
omvat een overzicht van onze doelstelling en de daaruit voortvloeiende activiteiten en geeft een inzicht
in de werving en het beheer van gelden. Dit beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBIregeling.
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Strategie

2.1 Onze naam
De kerkgemeenschap is vernoemd naar de eerste martelaar van het Christendom, de Heilige Stefan. Wij
zijn er om als eerste kerkgemeenschap in Nederland de Macedoniërs bijeen te brengen in het
Christelijk geloof.
‘Stefan, vol van geloof en van kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.’
De Macedonisch Orthodoxe Kerk is de eerste Christelijke kerk van Europa. Vandaag de dag wordt de
kerk officieel (canoniek) niet erkend door de andere orthodoxe kerken. Desondanks blijft de kerk
bestaan en blijft groeien, zowel in Macedonië als ook in Europa en andere werelddelen.
2.2 Missie en doelstelling
De Macedonisch Orthodoxe Kerkgemeenschap “Sveti Stefan” is opgericht op 5 maart 1999 te
Groningen. Op 7 februari 2005 is de kerkgemeenschap verhuisd naar Utrecht.
Wij stellen ons het volgende ten doel:
-

-

het voorzien in onderwijs en pastoraat aan leden van de Macedonisch orthodoxe christelijke
gemeenschap, ter verbetering van persoonlijke en interpersoonlijke relaties binnen de
Nederlandse samenleving;
het toerusten van christenen voor pastoraat via onderwijs en trainingsconferenties en het
bevorderen van kennis van het orthodoxe geloof;
het ontplooien van godsdienstactiviteiten onder de gelovigen;
het bewerkstelligen van een kerk in de eenheid van het geloof en in de kennis van Jezus
Christus;
de gelovigen de mogelijkheid bieden om bijeen te komen, feestdagen te vieren en deel te nemen
aan kerkdiensten van de Macedonische kerk;
het verkrijgen, huren of kopen en onderhouden van een gebouw of gebouwen die nodig zijn
voor het uitvoeren van onze activiteiten en hierbij de kosten te dekken;
het samenwerken met andere orthodoxe (en andere) kerken evenals humanitaire instanties en
organisaties.

2.3 Afwezigheid van winstoogmerk
Het verschil tussen de verkregen middelen en de uitgegeven middelen zal alleen worden aangewend
voor financiering van activiteiten die gericht zijn op het voortbestaan en de continuïteit van de
gemeente en zullen niet aan derden, bestuurders of anderszins worden uitgekeerd.
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2.4 Bestemming batig liquidatiesaldo
Indien de kerkgemeenschap zal worden opgeheven, zal het eventuele positieve saldo worden bestemd
voor een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van het kerkgemeenschap.
2.5 Werkzaamheden
De werkzaamheden van de kerkgemeenschap zijn gericht op het verzorgen van geestelijke en pastorale
ondersteuning en alles wat daarbij hoort, in ruime zin, en in overeenstemming met de wens van het
betreffende gemeentelid. Met de werkzaamheden van het kerkgemeenschap wordt ook het algemeen
belang gediend. De kerkgemeenschap is sinds 2022 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling
(ANBI) in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.
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Beleid en beheer

3.1 Concrete activiteiten
Het verzorgen van openbare bijeenkomsten:
Het verzorgen van wekelijkse bijeenkomsten op zondag;
Het verzorgen van jaarlijkse conferentie(s);
Het verzorgen van muzikale ondersteuning tijdens de bijeenkomsten;
Het verzorgen van onderwijs in overeenstemming met Gods Woord;
Het verzorgen van bijbelonderwijs en op de bijbel gebaseerde activiteiten voor kinderen en
Het bijdragen in maatschappelijke en geestelijke noden van hulpbehoevenden.
3.2 Werving, beheer en besteding van gelden
3.2.1 Werving van gelden
De kerkgemeenschap doet aan actieve werving. Het vermogen van de kerkgemeenschap is en
wordt voornamelijk gevormd uit lidmaatschap en andere vrijwillige bijdragen (giften) van leden.
Hierbij moet gedacht worden aan collectes tijdens de wekelijkse diensten, giften op een andere wijze
gegeven (giraal), legaten en erfstellingen. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving. Vrijwilligheid betekent, zoals beschreven in de Bijbel:
‘Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie
blijmoedig geeft’ (2 Korinthiërs 9:7).
Mensen worden niet aangesproken op hun financiële bijdrage. Ook de hoogte van de financiële
bijdrage heeft geen gevolgen, bijvoorbeeld ten aanzien van het lidmaatschap, kerkelijke activiteiten of
de kandidaatstelling voor functies.
3.2.2 Beheer van gelden en overzicht kostenstructuur
Het jaarlijks ontvangen geld wordt voor een groot gedeelte direct besteed. De indirecte kosten zijn
minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten en
overige onkostendeclaraties. Het bestuur heeft recht op een onkostenvergoeding voor het bijwonen
van bestuursvergaderingen. De aard en omvang van de opbrengsten, de kosten (waaronder de
beheerskosten) en de grootte van het vermogen worden geadministreerd. Alle opbrengsten en kosten
worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten
(schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de kerkgemeenschap
zijn ontvangen.
3.2.3 Besteding van gelden
Omdat het vermogen van de kerkgemeenschap tot stand komt door vrijwillige bijdragen, berust het
rechtmatig eigendom van het gehele vermogen (inclusief inkomsten uit vermogen) bij het
kerkgemeenschap. De komende jaren zal de kerkgemeenschap haar vermogen onder andere
aanwenden voor:
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Betaling van huur;
Ondersteunen van binnen- en buitenlandse projecten, doelen of natuurlijke personen die
beantwoorden aan het doel van de kerkgemeenschap;
Aanschaf van lesmateriaal voor volwassenen en kinderen;
Aanschaf van overige (hulp)middelen ter ondersteuning van de bijeenkomsten en

3.3 Het bestuur
3.3.1 Samenstelling en taak bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit:
Voorzitter;
Plaatsvervangend voorzitter;
Secretaris en de
Penningmeester.
Besluiten van het bestuur worden genomen met een meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen,
waarbij altijd naar volledige consensus wordt gestreefd. Op basis van een genomen besluit kan de
kerkgemeenschap worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders, tenzij een
schriftelijke volmacht aan één persoon wordt afgegeven door het bestuur.
Het bestuur besluit wie een financiële bijdrage ontvangt, welke binnenlandse of buitenlandse
projecten worden ondersteunt en de ‘dagelijks’ bestuur dat vereist is. Het bestuur vergadert minimaal
één maal per kwartaal in volledige samenstelling.
3.3.2 Uitvoering van het beleid en toezicht hierop door het bestuur
Om te bevorderen dat de kerkgemeenschap haar taak overeenkomstig de hiervoor omschreven
grondslag uitoefent en dat al hetgeen dat in verband hiermee wordt verricht eerlijk en met orde
geschiedt, wordt er toezicht uitgeoefend op de verkrijging, het beheer en de besteding van de
middelen. Dit toezicht houdt in:
-

-

De penningmeester is belast met de dagelijkse administratie en zal alle betalingen en giften aan
de kerkgemeenschap uitvoeren.
Voor uitgaven boven € 500 is toestemming vereist van het bestuur met algemene stemmen.
De penningmeester is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de
balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting te maken en op papier te
stellen en ter vaststelling aan het bestuur voor te leggen.
De kerkgemeenschap legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering over verkrijging,
het beheer en de besteding van de middelen middels een financieel overzicht.

3.3.3 Beloning voor bestuur
Bestuurders ontvangen geen vergoeding. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van zijn of haar
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functie, worden een bestuurder vergoed. Aard en omvang van deze kosten worden per persoon
geadministreerd.

Het opstellen van dit beleidsplan is onderdeel is van het reactiveren van de stichting ten behoeve van
- Het aanvragen van ANBI-status bij de belastingdienst;
- Transparantie scheppen over de plannen van deze stichting
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