Beleidsplan Stichting Bezield Verband Utrecht 2016-2017
Oprichting en historie
De Stichting Bezield Verband Utrecht (hierna te noemen de Stichting) is
opgericht op 28 juni 2011 op initiatief van een 15-tal geloofsgemeenschappen in
de regio Utrecht, die na een aantal inspirerende bijeenkomsten meer structuur
wilden geven aan hun samenwerking.
Bij de oprichting is een bestuur gevormd en zijn startsubsidies verkregen die het
mogelijk maakten om een website te ontwikkelen en te onderhouden, en
bijeenkomsten en andere activiteiten te organiseren.
Doel
Het statutaire en feitelijke doel van de Stichting is om Christelijke
geloofsgemeenschappen te ondersteunen om religieus beleven in deze tijd vorm
te geven en te zoeken naar nieuwe aansprekende manieren van kerk zijn. De
nieuwe bezielende vorm van kerk zijn betrekt ook mensen die niet zondag naar
de kerk komen; zoekt naar woorden om nu geloof vorm te geven; zoekt naar
activiteiten die bestaande kerkgangers en anderen enthousiasmeren en richt zich
op een positieve manier op geloven en probeert dat vorm te geven in het
dagelijks leven.
Uitvoering
Concreet betekent dit:
a)
Bijeenbrengen van organisaties zodat zij inspiratie en kennis opdoen bij
andere gemeenschappen en werken aan nieuwe vormen van cohesie tussen de
gemeenschappen.
b)
Versterken van de gemeenschappen door: uitwisseling, nieuwe inzichten
en meer bekendheid van elkaars succesverhalen en uitdagingen.
c)
Organiseren van activiteiten zodat gemeenschappen, naast virtuele
ondersteuning, ook op andere manieren worden ondersteund en met elkaar in
contact worden gebracht. Dit kan voor een of meerdere groepen zijn.
d)
Website ontwikkelen en actief onderhouden als startpunt van kennis- en
informatie uitwisseling en bezieling.
e)
Toegankelijk maken van informatie van de deelnemende gemeenschappen
voor elkaar en voor anderen;
f)
Makkelijk toegang tot relevante informatie voor andere mensen en
organisaties (buiten de deelnemende organisaties) op het gebied van religieuze
ontwikkeling en religieuze activiteiten in Utrecht;
g)
Publiceren van nieuwsbrieven.
h)
Stimuleren van onderlinge discussies onder andere d.m.v. een
afgescheiden forum op de website en andere manieren (Twitter, Facebook etc.).
Bestuur
Vanaf de oprichting bestaat het bestuur van de Stichting uit de volgende
personen:
Voorzitter: A.J. de Groot, geboren te Utrecht op 23-12-1946, wonende te
Breukelen
Penningmeester: C.A. Wijnen, geboren te Achttienhoven op 12-3-1948, wonende
te Utrecht
Secretaris: G.A. Zuidberg, geboren te Zwolle op 30-6-1936, wonende te Utrecht.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, hooguit en bij uitzondering een
bescheiden tegemoetkoming in de daadwerkelijk gemaakte onkosten.
Functioneren
Het Bestuur functioneert autonoom. Er zijn geen andere personen of instanties
waaraan verantwoording dient te worden afgelegd. Het Bestuur vergadert
regelmatig, meestal meerdere keren per maand, om lopende projecten te
coördineren en te bewaken, en nieuwe projecten te entameren. Regelmatig
worden de vermogenspositie en de financiële ontwikkelingen beoordeeld. Van de
vergaderingen, waarin belangrijke besluiten genomen worden, worden notulen
gemaakt, die in de volgende vergadering formeel vastgesteld worden.
Beleidsplan
Dit beleidsplan beschrijft de lopende en voorgenomen activiteiten die het bestuur
van de Stichting wil realiseren teneinde bovenstaande stichtingsdoelen te
verwezenlijken. Deze activiteiten betreffen onder meer:
1. Opzetten, begeleiden en zo nodig subsidiëren van projecten
De Stichting zet projecten op, begeleidt die en werft zo nodig financiële middelen
voor projecten ter ondersteuning en ontwikkeling van geloofsgemeenschappen of
daaraan gerelateerde activiteiten. Enkele lopende (meerjarige) projecten:
a) Red de bezielde lokale geloofsgemeenschappen (actieve ondersteuning
aan geloofsgemeenschappen die in moeilijkheden dreigen te komen)
b) Professorenmanifest (het mobiliseren van RK-professoren m.b.v. een door
de Stichting opgezette en onderhouden eigen website ter ondersteuning
van het voornoemde project)
c) Priestermanifest (het mobiliseren van priesters, pastores en religieuzen
m.b.v. een door de Stichting opgezette en onderhouden eigen website ter
ondersteuning van het voornoemde project)
d) Regelmatig worden voordrachten en lezingen gegeven
In de projecten wordt gewerkt met ad-hoc project- en werkgroepen.
Permanent laat het bestuur zich bijstaan door een kerngroep van ca. 15
betrokken, gelovige personen om het beleid mede vorm te geven en als
klankbord op te treden.
2. Onderhouden van actieve website en het uitgeven van een nieuwsbrief
Een essentieel onderdeel van het werk van de Stichting bestaat uit het
onderhouden en inzetten van een actieve website. Het e-mailbestand van
sympathisanten, waarvoor ook een nieuwsbrief wordt verzorgd, bestaat uit een
groeiend aantal van nu ca. 600 adressen.
3. Organiseren van bijeenkomsten en congressen
Ieder jaar wordt een jaarcongres georganiseerd en tussentijds worden er ad-hoc
bijeenkomsten georganiseerd.
Fondsenwerving
Fonds- en vermogensvorming waren tot dusver geen primair doel van de
Stichting. Financiële middelen werden geworven voor zover dat voor het dekken
van lopende onkosten noodzakelijk was via donaties en schenkingen van
sympathisanten

Omdat we verwachten dat met de toenemende naamsbekendheid we onze
activiteiten in de komende jaren gaan uitbreiden, zullen we ook aandacht gaan
geven aan het verwerven van grotere schenkingen en mogelijk ook legaten.
Het eventueel opgebouwde vermogen van de Stichting zal grotendeels belegd
worden met het oog op een zo hoog mogelijk rendement, rekening houdend met
o.m. criteria van duurzaamheid, milieu en mensenrechten. Een deel van het
vermogen zal daarnaast in liquide vorm aangehouden worden in verband met
lopende uitgaven en het kunnen financieren van toegezegde subsidies.
Als in de toekomst substantiële vermogensopbouw plaats gaat vinden zal in de
statuten worden opgenomen aan welke instantie bij het evt. beëindigen van de
Stichting het batig saldo zal worden toegedeeld.
Activiteitenkalender
Vanwege de overzichtelijkheid van onze activiteiten werken wij niet met een
activiteitenkalender.
Breukelen, december 2015
A.J de Groot
C.A. Wijnen
G.A. Zuidberg
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Bestuursoverleg, Utrecht
Vergadering kerngroep, Bilthoven
Werkgroep website, Bilthoven
Parochiebijeenkomst OLV Bilthoven
Werkgroep Nieuwsbrief
Bijeenkomst Mariënburg, Amersfoort
Werkgroep voorbereiding bijeenkomst 19 jan.
Bijeenkomst “Red de vitale lokale geloofsgemeenschappen, Utrecht
Bestuursoverleg, Utrecht
Overleg pastoor M&M-parochie
Bestuursoverleg, Utrecht
Werkgroep professorenmanifest, Bilthoven
Werkgroep Noord-Holland, Velzen
Vergadering kerngroep, Bilthoven
Bestuursoverleg, Utrecht
Breukelen parochieberaad
Brainstormbijeenkomst Mariënburg, Amersfoort
Bestuursoverleg, Utrecht
Werkgroep professorenmanifest, Bilthoven
Werkgroep professorenmanifest, Bilthoven
Bestuursoverleg, Utrecht
Werkgroep kerkjuridisch, Huysmans, Amsterdam
Werkgroep professorenmanifest, Bilthoven
Werkgroep Nieuwsbrief, Bilthoven
Vergadering kerngroep, Bilthoven
Bestuursoverleg Mariënburg/BVU
Werkgroep professorenmanifest, Bilthoven
Parochiebijeenkomst Verrijzenisgemeente Maarssenbroek
Overleg M&M-parochie, Baarn
Bestuursoverleg, Utrecht
Werkgroep professorenmanifest, Bilthoven
Bestuursoverleg, Utrecht
Werkgroep website, Almere

Balans en exploitatieoverzicht Stichting Bezield Verband Utrecht
De financiële activiteiten zijn tot dusverre van zeer geringe omvang. Omdat rekeningen
of declaraties op de dag van ontvangst worden voldaan en er geen uitstaande
vorderingen of overlopende posten zijn, bestaan de activa louter uit het banksaldo en de
passiva uit eigen vermogen.
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