Beleidsplan Isaäc da Costafonds voor de jaren 2013-2014
Samenvatting en doelstelling
Stichting Isaäc da Costa Fonds, gevestigd te Woerden heeft als grondslag de Heilige Schrift en de Drie
formulieren van Enigheid. De doelstelling van de stichting is gelegen in de verkondiging van het
Evangelie onder Joden en het scheppen van voorwaarden om Evangelieverkondiging mogelijk te
maken. De stichting wil waar mogelijk bijdragen aan de bezinning op de relatie van de kerk en Israël.
De stichting opereert als ANBI instelling.
Het beleid van de stichting wordt geïnstigeerd door het Algemeen Bestuur (AB) en waar nodig
gedelegeerd aan en uitgevoerd door het Dagelijkse Bestuur (DB). Daarnaast is er sprake van een PR
Commissie. De uitvoering van sommige werkzaamheden wordt, waar dit nodig of efficiënt is,
uitbesteed aan derden w.o. voorlichter(s). Om de doelstellingen te verwezenlijken zijn fondsen
nodig en projecten. In dit beleidsplan wordt ingegaan op deze onderwerpen.
Werkzaamheden van de stichting
De werkzaamheden omvatten een aantal projecten die hieronder puntsgewijs worden toegelicht.
Het bestuur kan in de loop van dit beleidsplan besluiten om projecten te schrappen danwel nieuwe
projecten aan te gaan.


Multifunctioneel kerkgebouw voor de Grace & Truth gemeente te Gedera.
In Gedera is men al geruime tijd bezig met dit bouwproject. Het gaat om de bouw van een als
zodanig herkenbaar religieus gebouw bestemd voor eredienst, ontmoeting en activiteiten
van de Messiasbelijdende Grace & Truth gemeente. Onze stichting werft fondsen voor de
afbouw, en is naast vele andere donateurs in de wereld betrokken bij dit project. Door onze
stichting is een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd en uitgevoerd. Voor de komende
periode zal de uitwerking van het onderzoek centraal staan. Aan de hand daarvan is contact
gezocht met andere donateurs aan dit project om met elkaar de fondsen bijeen te brengen
nodig voor de realisatie van dit bouwproject. Voor zover noodzakelijk wordt de stand van
zaken besproken met de bouwcommissie van Grace & Truth in Israël. Ons streven is erop
gericht dit project uiterlijk medio 2013 in zoverre af te ronden dat minimaal de centrale
kerkzaal van het gebouw in gebruik kan worden genomen. Financiering van de eindfase van
het project vindt plaats als volgt:
- Door onze stichting zijn een drietal geldleningen aangetrokken waarvoor onze stichting
zelfstandig verantwoordelijk is voor rente en aflossing.
- Door onze stichting zijn een tweetal geldleningen van derden geaccepteerd om door te
lenen aan Israël. Hierbij heeft onze stichting geen eigen verantwoordelijkheid voor de
aflossing maar slechts voor de rentebetalingen. Wel moet onze stichting
aflossingstermijnen, als zodanig geoormerkt, ontvangen vanuit Israël doorbetalen aan de
geldleners.
- Door middel van eigen fondsenwerving onder particulieren, kerken en bedrijven.



Magazine voor Russischtalige Joden.
Dit Magazine wordt samengesteld vanuit de Grace & Truth gemeente in Israël. Het wordt
verspreid voornamelijk onder Russischtalige Joden zowel in Israël als daarbuiten. Veel lezers
wonen in de voormalige Sovjet republieken. Het Magazine heeft een oplage van ca. 10.000
stuks en wordt gedrukt en verspreid vanuit Hagefen te Israël. We streven ernaar om het
Magazine 2 of 3 maal per jaar te laten verschijnen, maar wij weten ons mede afhankelijk van
de opmaak en in en de distributie vanuit Israël. Inmiddels is steun gezocht en gevonden bij

CWI te Engeland, die heeft toegezegd om in 2013 GBP 5.000,- per nummer te zullen
bijdragen. Daarnaast heeft het Canadese CMI besloten het Magazine te steunen.


Financiering van de activiteiten van David Zadok.
David Zadok is een afgestudeerde theoloog. Hij is werkzaam in Israël waar hij dienstbaar is op
allerlei terrein voor de uitbreiding van het evangelie onder de Joden, waaronder directeur
van uitgeverij Hagefen. Er is een begroting opgesteld van de jaarlijkse kosten waarvan onze
stichting 1/3 voor haar rekening neemt. Een en ander is vastgelegd in een overeenkomst in
2006 met de Engelse organisatie Christian Witness to Israel die ook 1/3 voor haar rekening
neemt. Een derde partij neemt voor het restant deel, maar is geen partij bij deze
overeenkomst. Door David Zadok wordt regelmatig gerapporteerd over zijn werkzaamheden
aan ons bestuur. Onze steun aan David Zadok is in principe voor onbepaalde tijd en dagelijks
opzegbaar.



Actie m.b.t. Purim pakketten voor Messiasbelijdende soldaten.
Het Purim feest in Israël is bij uitstek een gelegenheid om elkaar te verrassen met
geschenken. Onze stichting schenkt met Purim een cadeaupakket aan Messiasbelijdende
Joodse soldaten. Het pakket heeft naast een nuttige ook een religieuze inhoud. Om de
doelgroep te bereiken wordt samengewerkt met de Grace & Truth gemeente. Deze actie
wordt zeer goed ontvangen en mag zich verheugen in een brede belangstelling in binnen- en
buitenland. Ook in dit project wil CWI meewerken en stelt ze een budget beschikbaar van
GBP 5.000,- per jaar.



Incidentele steun.
Niet altijd is van tevoren vast te stellen welke projecten precies worden gesteund. Soms
wordt er plotseling vanuit Israël een beroep op ons gedaan in een noodsituatie. Soms ook
worden aan onze stichting schenkingen gedaan onder lastgeving voor een doel dat binnen
onze statutaire doelstelling valt. Te denken valt aan een gift in verband met de Libanon
Oorlog in 2006, of aan het “Widow & Orphant Fund van de Grace & Truth gemeente. Nood
steun zal altijd door minimaal 2 bestuursleden worden geaccordeerd en, in een later
stadium, aan de bestuursvergadering worden voorgelegd in de financiële rapportage.



Nieuwe projecten.
Er is veel werk in Israël te doen. Meerdere voorgangers en/of gemeenten vragen onze
aandacht voor steun. In de komende periode zal worden gewerkt aan een intake formulier
om projecten vooraf te screenen op een aantal criteria voordat steun kan worden
overwogen. Dit is om de haalbaarheid van projecten vooraf goed te kunnen vaststellen.

Wijze van fondsenwerving door de stichting
Als charitatieve instelling zijn wij afhankelijk van giften. Behalve giften zijn er in het verleden een
aantal geldleningen aan ons verstrekt die veelal niet rentedragend, danwel laagrentend zijn. Wij zijn
terughoudend in het aantrekken van geldleningen, hoewel wij het in sommige gevallen als dienstbaar
aan onze doelstelling zien. Geldleningen zullen altijd door het bestuur moeten zijn geaccepteerd en
ze worden in AB vergaderingen gerapporteerd in het financiële verslag.
Onze stichting werft gelden via verschillende wegen die hieronder puntsgewijs worden toegelicht.


Particuliere donateurs. Deze worden opgenomen in een database die beheerd en regelmatig
bijgewerkt wordt. De donateurs worden 3 of 4 maal per jaar ingelicht over onze
werkzaamheden door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief gaat vergezeld van een
acceptgirokaart of een machtigingsformulier. Deze werkwijze willen we de komende periode

continueren. Voor de samenstelling, opmaak en distributie van de nieuwsbrief zijn separate
afspraken gemaakt.


Kerkelijke steun. Onze stichting ontvangt gelden uit collecten of diaconale steun van kerken.
In de komende periode zullen zoveel mogelijk de adres gegevens van de reformatorische
kerkverbanden worden opgenomen in een database om deze doelgroep te kunnen traceren.



Advertenties. Onze stichting adverteert regelmatig in kranten of bladen die bij uitstek
worden gelezen in onze reformatorische achterban. Reclame campagnes worden voorbereid
en uitgevoerd door de leden van de PR Commissie. Wij streven ernaar om als “merk” op een
herkenbare wijze voor het voetlicht te treden middels advertenties. In voorkomende
gevallen worden thema campagnes gevoerd, zoals rondom de kerstdagen en de
jaarwisseling. Voor de komende periode zullen we deze werkwijze continueren.



Voorlichting. Door het geven van voorlichting aan groepen mensen worden begrip en
sympathie voor het Joodse volk verhoogd. Tevens brengt dit de werkzaamheden van onze
stichting voor het voetlicht. De groepen kunnen bestaan uit leden van een kerkelijke
gemeente, scholieren, vakantiegroepen of andere, met onze achterban of ons doel
verbonden groepen van mensen.Bij de voorlichting zal gebruik worden gemaakt van
achtergronden, beeldmateriaal en de actuele situatie met betrekking tot het Joodse volk. Na
de voorlichting wordt aan de aanwezigen gevraagd om hun adresgegevens te noteren op een
flyer, waarna deze worden opgenomen in ons donateurs bestand. We zullen er in de
komende periode naar streven om minimaal 6 maal voorlichting te geven aan groepen.
Voorlichting is m.n. een taak van de PR commissie die daarbij gebruik maakt van een
betaalde voorlichter.



Zakelijke donateurs. Dit is een belangrijke maar moeilijk te benaderen doelgroep. Vooral
door krantenadvertenties zal in contact worden getreden met deze doelgroep. Een andere
mogelijkheid is het individueel benaderen van ondernemers van wie bekend is dat zij
sympathiseren met onze doelen en projecten. Er is sprake van een aantal ondernemers die
rechtstreeks en voor eigen rekening werkzaamheden verrichten aan ons bouwproject in
Israël. In de komende periode zullen wij de huidige, enigszins reactieve, werkwijze volgen.



(Israël) producten. Onze stichting heeft een aantal unieke producten in eigendom. Het gaat
daarbij om boeken, vlaggen een CD etc.. Deze producten worden verkocht en de opbrengst
komt geheel of gedeeltelijk aan de stichting ten goede. We zullen onze producten tweemaal
per jaar in onze nieuwsbrief onder de aandacht brengen van onze donateurs.



Aantrekken van geldleningen. Onze stichting heeft een drietal geldleningen aangetrokken
waarvoor zij zelfstandig verantwoordelijk is voor de betalingen van rente en aflossing.
Daarnaast fungeert onze stichting voor het doorlenen van een tweetal geldleningen aan het
bouwfonds te Israël. Hierbij hebben wij echter geen zelfstandige terugbetalingsverplichting.

Kostenvergoedingen en beloningsbeleid
De stichting werkt uitsluitend met mensen zonder een dienstverband. Er wordt dus alleen gebruik
gemaakt van vrijwilligers, danwel inhuur van derden op basis van te factureren werkzaamheden.
Hiervoor gelden de volgende mogelijke vergoedingen;
- Reguliere onkosten gemaakt door bestuursleden en/of PR Commissieleden worden vergoed
op basis van declaratie.
- Reiskosten van bestuursleden en/of PR Commissieleden worden vergoed op basis van Euro
0,19 per kilometer, danwel de werkelijke kosten van Openbaar vervoer.

-

-

Een vrijwilligersvergoeding kan worden toegekend door het bestuur aan degene(n) die een
onevenredig groot aandeel in de werkzaamheden van de stichting hebben. Gedacht kan
worden aan de secretaris, de penningmeester en sommige andere leden van het bestuur
danwel van de PR Commissie. Deze vergoeding dient binnen de daarvoor geldende fiscale
regelgeving te vallen.
Per buitenlandse reisdag mag een bedrag van EURO 25,- worden gedeclareerd ter dekking
van lopende uitgaven.

Het wordt volledig aan de declarant overgelaten bovengenoemde vergoedingen te declareren ter
bijschrijving op een aan te wijzen bankrekening, danwel deze niet te innen bij wijze van gift aan de
stichting.
Wijze van (financieel) beheer door de stichting
De stichting heeft het financieel beheer ondergebracht bij de penningmeester. Deze beschikt op
basis van een volmacht over de bankrekeningen van de stichting. Ter controle worden kopie
afschriften van de werkrekening door de bank rechtstreeks toegezonden aan de secretaris. Met
ingang va 2013 zal er tevens sprake zijn van een adjunct penningmeester met een volmacht over de
bankrekeningen. Daarnaast krijgt ieder bestuurslid, de mogelijkheid om “mee te kijken” op de
afschriften. Daarnaast zijn een aantal interne spelregels van kracht.


In de bestuurs vergaderingen overlegt de penningmeester een financiële verslaglegging
rondom de lopende projecten. Het verslag bevat het banksaldo en de projectuitgaven
evenals de relevante lopende verplichtingen.



Door de penningmeester wordt jaarlijks een begroting opgesteld.



Financiële besluiten worden zoveel mogelijk vooraf in de bestuursvergaderingen gemaakt en
genotuleerd, danwel per mail geaccordeerd door 2 of meer bestuursleden.



Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt door een externe accountant en voorgelegd aan,
besproken met en geaccordeerd door het bestuur waarbij financiële decharge wordt
verleend.



Reguliere uitgaven en onkosten worden door de penningmeester gecontroleerd op juistheid
en op plausibiliteit en voldaan door overboeking vanaf de bankrekening. Het geld verkeer
wordt (incidentele en noodzakelijke uitzonderingen daargelaten) volledig giraal afgewikkeld.



Bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd om de volledige administratie in te zien en op
verzoek zullen alle bescheiden worden overlegd.

Jurg van der Vlies

