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VOORWOORD 

Dit is het beleidsplan 2017 – 2018 van Stichting Vegan Church.  

Het beleidsplan bestaat uit vijf onderdelen: 

1. Strategie  
2. Beleid  
3. Fondsen 
4. Financiële prognose 
5. Samenstelling van het  bestuur van Stichting Vegan Church 
 
Stichting Vegan Church is opgericht op 26 augustus 2015 en is geregistreerd bij de              
Kamer van Koophandel in Zoetermeer onder nr. 63986736 en heeft RSIN 855477234. 

 

Zoetermeer, januari 2017 
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1. STRATEGIE  

 
1.1Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling 

1.1.1. Statutaire doelstelling 
Stichting Vegan Church heeft als doel om vegan christenen van verschillende           
denominaties met elkaar in contact te brengen en hen de mogelijkheid te bieden             
elkaar te ontmoeten en hun geloof en vegan lifestyle met elkaar te verbinden. Dit              
alles in de ruimste zin van het woord.  
 
1.1.2. De wijze waarop de stichting deze doelstelling tracht te bereiken 
De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door: 
a. het (doen) organiseren van (vegan) evenementen, activiteiten, cursussen,        

workshops en/of bijeenkomsten;  
b. het (doen) realiseren van Vegan Church-groepen, pastoraat en diaconaat in          

de ruimste zin van het woord; 
c. het (doen) verstrekken van informatie en/of advies door gebruikmaking van          

verschillende beschikbare vormen van (social) media; 
d. samen te werken met diverse organisaties en instellingen;  
e. zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten            

wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. 
 
1.1.3. Afwezigheid van winstoogmerk en bestemming liquidatiesaldo 
De stichting beoogt niet het maken van winst. Als de stichting wordt opgeheven,             
komt hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de            
ontbonden stichting resteert bij vereffening toe aan een door de vereffenaar(s)           
aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een           
gelijksoortige doelstelling als de onderhavige stichting, of van een buitenlandse          
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die            
een soortgelijke doelstelling heeft. 
 
 

1.2 Missie, visie, kernwaarden en cultuur 

1.2.1 Missie 
Vegan Church biedt vegan christenen van verschillende denominaties de         
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en om hun geloof en vegan lifestyle met             
elkaar te verbinden.  
 
1.2.2 Visie 
Het is het verlangen van de stichting om vegan christenen bij elkaar te brengen,              
hen te bemoedigen en te inspireren vanuit een kosmocentrische Bijbelse visie.           
Gods liefde voor de hele schepping staat hierbij centraal. Ook wil de stichting             
kerken en gemeenten inspireren om met een frisse blik open te staan voor het              
rentmeesterschap zoals God dit aan de mensheid heeft geschonken en om Gods            
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liefde voor alles wat leeft te delen met elkaar. Bij actuele maatschap- pelijke en              
relevante gebeurtenissen zal Vegan Church haar stem laten horen.  
 
Centrale begrippen zijn: 
● Persoonlijk : persoonlijke aandacht voor en actieve betrokkenheid op elkaar. 
● Plantaardig: kennisoverdracht over en inhoudelijke aandacht voor de plantaar-         

dige voeding en leefstijl door middel van veganistische (kook)workshops en          
maaltijden.  

● Puur geloven : vanuit de eigen geloofs- en levensovertuiging mag een ieder           
volop zichzelf zijn. We laten ons hierbij inspireren door het leven van en met              
Jezus Christus. 

 
1.2.3 Kernwaarden 
De stichting beoogt te werken vanuit de volgende kernwaarden: 
● aandacht; 
● compassie;  
● gastvrijheid;  
● liefde voor de hele schepping; 
● professionaliteit; 
● verzoening.  
 
1.2.4 Cultuur 
De stichting kenmerkt zich door de volgende cultuur: 
● christelijk; 
● concreet; 
● inspirerend; 
● kosmocentrisch;  
● laagdrempelig. 
 
 

1.3 Werkzaamheden van de instelling 

1.3.1 VC Events 
De stichting is met de VC-stand aanwezig op diverse christelijke en vegan evene-             
menten en festivals. Er wordt gesproken met bezoekers, informatie gegeven en           
een luisterend oor geboden. Daarnaast laat de stichting haar stem horen bij acties             
en demonstraties en organiseert ze in samenwerking met belanghebbende organi-          
saties lokale pop-up kerkdiensten of theatervieringen. Zo komt de stichting met           
passie op voor een rechtvaardige wereld. 
 
1.3.2 VC Koken 
Aan de praktische kant van de plantaardige leefstijl geeft de stichting aandacht            
tijdens kookworkshops, kookdemonstraties en gezamenlijke maaltijden. Zij laat        
daarmee zien dat gezond en lekker eten prima mogelijk is zonder dat hier dieren              
voor hoeven te lijden. Zo wil de stichting mensen kennis laten maken met de grote               
en kleurrijke variatie in plantaardige voeding die beschikbaar is. 
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1.3.3 VC Opinie 
De stichting laat haar visie horen op actuele onderwerpen. De stichting verrast met             
nieuwe inzichten vanuit Bijbels perspectief. De stichting nodigt mensen uit om haar            
blogs, reacties en inspirerende artikelen te lezen en stimuleert hen hiermee om hun             
eigen standpunten onder de loep te nemen. 
 
1.3.4 VC Theologen  
Sinds juni 2016 maakt de Werkgroep Vegan Theologen deel uit van de stichting             
onder de naam: VC Theologen. Onder leiding van Hans Bouma en Sandra            
Hermanus-Schröder ontmoeten theologen en theologisch geïnteresseerden elkaar       
rond thema’s die verband houden met Gods schepping. Zo stimuleert de stichting            
het Bijbels-theologisch morele denken, geloven en handelen en geeft ze een           
impuls aan het maatschappelijk debat vanuit christelijk perspectief.  
 
1.3.5 VC Viering 
De stichting organiseert laagdrempelige huisbijeenkomsten met een liturgisch-        
vierend karakter. De stichting geeft vegan christenen op deze manier de           
gelegenheid het christelijke geloof te beleven vanuit een kosmocentrische wijze          
van denken en doen. Zo kunnen vegan christenen elkaar bemoedigen om te            
groeien in hun christen-zijn en vegan lifestyle.  
 
 
2. BELEID 

2.1 Te verwachten werkzaamheden van de instelling  
Met de opsomming van de volgende reeds geplande werkzaamheden geven we           
invulling aan onze missie: 
● 2 maandelijkse bijeenkomsten van het werkgezelschap VC Theologen; 
● actieve presentie op social media; 
● activiteit op locatie op aanvraag (zoals discussie- of filmavond, gezamenlijke          

maaltijd, lezing  etc.); 
● deelnemen aan acties en demonstraties; 
● donateurs- en fondsenwerving / crowdfunding; 
● feestelijke bijeenkomsten met gezamenlijke maaltijden (o.a. picknick & VCQ); 
● het schrijven van eigen publicaties;  
● pop-up kerkdiensten/theatervieringen bij events, zoals VegFest en VeggieWorld; 
● PR  tijdens christelijke & vegan evenementen met onze stand van VC; 
● versturen van een digitale nieuwsbrief; 
● vieringen. 
 
Mogelijk komen uit deze werkzaamheden aanvullende activiteiten voort, zoals beschreven in           

2.2. 
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2.2. Overzicht van toekomstige projecten door de instelling  
Met de opsomming van de volgende toekomstige projecten beogen we onze           
visie verder vorm en inhoud te geven voor onze groeiende doelgroep, zowel            
individuen als geloofs- en kerkgemeenschappen. De planning is opgesplitst in korte           
en lange termijn projecten. 
 
2.2.1. Onze korte termijn projecten voor 2017-18 zijn: 
● draaiboeken schrijven voor diverse activiteiten; 
● opstarten van de webshop: kleding of PR materiaal met het VC-logo; 
● organiseren van eigen acties en demonstraties; 
● relevante boek(en) in het Nederlands vertalen; 
● samenwerking aangaan met pioniersplek De Pelgrim Zoetermeer; 
● samenwerking zoeken met andere organisaties met vergelijkbare doelstelling; 
● schrijven van Vegan Church recepten-flyer; 
● werven van vrijwilligers. 
 
2.2.2. Onze lange termijn projecten voor 2025 zijn:  
● in iedere provincie een Vegan Church- groep opzetten; 
● 4 landelijke pop-up Vegan Church dagen per jaar organiseren (missionair); 
● 2 landelijke ontmoetingsdagen per jaar houden; 
● 1 Vegan Church uitje per jaar organiseren; 
● in elk werelddeel aanhaken bij een overkoepelend orgaan; 
● realiseren kleinschalige dierenopvang met retraite. 
 
 
2.3 Activiteitenkalender 
Voor 2017 staan de volgende activiteiten op de planning: 
 
Februari 

Begin 2017 wordt een start gemaakt met het aanschrijven van fondsen. Naar            
aanleiding van een poll wordt gekeken welke landelijke activiteiten opgestart          
gaan worden. 
 
Maart 

Pioniersplek De Pelgrim (Ruimte voor zingeving en spiritualiteit) in Zoetermeer gaat           
begin maart van start. Diverse activiteiten van de stichting zullen onder de vlag             
van De Pelgrim plaatsvinden.  
 
April 

Begin 2017 wordt er gewerkt aan de recepten-flyer, die aan bezoekers van events             
of festivals of aan deelnemers van de activiteiten van de stichting uitgedeeld kan             
worden. 
 
Mei 

In mei wordt de crowdfundingsactie opgezet voor een stand op het Pinksterconfe-            
rentie Opwekking begin juni en eventueel de EO-Jongerendag. 
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Juni-Juli 

Begin van de zomer zijn er diverse evenementen waarbij de stichting aanwezig is             
met een stand en/of pop-up kerkdienst. 
 
Augustus 

Eind augustus zal het 2-jarig jubileum gevierd worden met genodigden uit           
Nederland, Duitsland en eventueel andere Europese landen en Canada / USA.  
  
September-december 

In het najaar staat de stichting op diverse (christelijke / duurzaamheid / groene             
kerken / missionair / vegan) evenementen met een stand. 
 
Het jaar rond 

- Rode draad door de maanden heen is het werkgezelschap VC Theologen: de            
bijeenkomsten van het werkgezelschap vinden om de twee maanden plaats.  

- De maandelijkse vieringen die tot nu toe zijn gehouden in Zoetermeer zullen            
aldaar worden gecontinueerd of op locatie in een alternatieve vorm plaats-           
vinden.  

- Wanneer actuele thema’s m.b.t. gerechtigheid en de schepping om aandacht          
vragen, zal Vegan Church daar op inspelen door middel van deelname aan            
acties en/of demonstraties.  

- Een paar keer per jaar wordt de digitale Nieuwsbrief verstuurd. 
 
 
2.4 Het werven van gelden en de wijze waarop dit gebeurt  
 
2.4.1 De gelden van de stichting  
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. onkostenvergoeding, voortge-          
komen uit de door de stichting ontplooide activiteiten; b. fondsen; c. donaties en             
giften; d. crowdfunding en overige bijdragen en inkomsten.  
 
2.4.2 Het werven van gelden en de wijze waarop dit gebeurt 
De stichting werft voornamelijk gelden via donaties en giften. In de nieuwsbrief en             
op de website wordt men actief uitgenodigd om de stichting financieel te            
(onder)steunen. Men wordt attent gemaakt op doelgerichte crowdfunding. Via         
de stand wordt men gestimuleerd om te doneren in de collectebus. Voor            
activiteiten met een maaltijd wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd. 
 
 
2.5 Beschikken van het vermogen van de stichting  
De geworven gelden worden uitsluitend ingezet voor het behalen van de           
doelstelling van de stichting. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan            
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten           
behoeve van haar doelstelling. Geen der bestuurders kan over het vermogen van            
de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. 
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De stichting doet geen uitkeringen noch kent beloning toe aan een bestuurder.            
Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van            
de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting            
geleverde goederen of diensten. Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding          
van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet             
bovenmatige vacatiegelden.  
 
2.6  Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen 
 
2.6.1 Taakstelling binnen het bestuur 
Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur               
bestaat uit tenminste drie personen. Het bestuur (met uitzondering van het eerste            
bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een             
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ten hoogste twee van de           
voornoemde functies kunnen tegelijkertijd door één bestuurslid worden        
uitgeoefend.  
Bestuursleden worden benoemd, ontslagen en geschorst door het bestuur. Bij het           
ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende            
bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden          
na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één             
(of meer) opvolger(s). In geval van één (of meer) vacature(s) in het bestuur,             
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid,         
een bevoegd bestuur. 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoor-         
diging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het          
bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook            
aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te            
vertegenwoordigen.  
 
2.6.2 Bestuursverhoudingen binnen het bestuur 
Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder             
een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of         
aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van           
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. Als een bestuurslid van          
de stichting tijdens zijn of haar bestuurslimaatschap een familieband als hiervoor           
bedoeld krijgt met een ander bestuurslid van de stichting, eindigt het           
bestuurslidmaatschap van die beide bestuursleden, tenzij zij in onderling overleg          
bepalen dat uiterlijk per de dag van de het ontstaan van deze familieband één              
van hen het bestuurslidmaatschap zal neerleggen en dit schriftelijk aan het bestuur            
mededelen. 
 
 
3. FONDSEN 
Ter voorbereiding van het aanvragen van fondsen heeft het bestuur verschillende workshops            

en fondsenwervingsdagen bezocht en heeft men zich verdiept in vakliteratuur m.b.t.           

fondsenwerving.  
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3.1 Fondsenwerving  
Door middel van een vrijwilliger worden relevante fondsen aangeschreven.         
Vanwege de specifieke missie van de stichting is het aantal passende fondsen            
zeer beperkt. De eerste kleine fondsaanvraag vindt plaats in februari 2017 voor            
vegan foodsamples tijdens de openingsdag van de pioniersplek De Pelgrim in           
Zoetermeer, 5 maart 2017. 
 
3.2 Fondsenbeheer 
De relevante fondsen geven bedragen voor gerichte projecten. Ieder fonds stelt           
voorwaarden aan de besteding van de gelden, waaraan door de stichting zal            
worden voldaan. Hierdoor ontstaat weinig tot geen vermogen. Mocht er toch           
vermogen ontstaan, dan wordt dit aangewend voor een volgend project. 
 
3.3 Fondsenbesteding 
Gelden van de fondsen worden slechts aangewend voor de daarvoor bedoelde           
projecten, in overeenstemming met de door de fondsen gestelde voorwaarden. 
 

4. FINANCIËLE PROGNOSE 

4.1. Donateurs 
Naar verwachting zal het aantal donateurs in 2017 verdubbelen. Dit houdt in dat             
er € 125,= aan structurele maandelijkse donaties binnenkomen. Voor 2018          
verwacht de stichting een groei naar € 175,= per maand. Dit wordt gebaseerd op              
gesprekken met kerkelijk betrokken deelnemers die wachten op de ANBI-status.          
Daarnaast vergroot de stichting het netwerk, waardoor er meer potentiële          
donateurs bereikt worden. 
 
4.2 Crowdfunding 
Voor de activiteiten waar geen fondsen voor bestaan, zoals standwerk op grote            
evenementen, wordt crowdfunding ingezet. Wij verwachten ieder jaar per actie €           
500,= te ontvangen. Dit wordt direct ingezet voor de doelstelling van de            
crowdfunding.  
 
4.3 Collectes 
Bij openbare activiteiten zoals een pop-up kerkdienst (maximaal 4x per jaar)           
worden collectes onder de deelnemers gehouden. De verwachting is dat dit           
tussen de € 25,= en € 50,= per keer oplevert. 
 
4.4 Fondsenwerving 
De gelden verkregen via fondsenwerving worden direct aangewend voor de          
daarvoor bedoelde activiteit. Zie ook 3. 
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5. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VAN STICHTING VEGAN CHURCH: 

A, (Anja) Schröder  : Voorzitter 

J.W. (Jantine) van der Tang : Secretaris 

G.M. (Gitta) Zwijnenburg : Penningmeester 
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