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‘For You will light my lamp; The LORD my God will 
enlighten my darkness’                         Psalm 18:28 

Stichting ‘Een goed woord’ 

Vestigingsadres: Delftechpark 25, 2628 XJ 

Delft 

RSIN: 851811395 

KvK: 55670636 
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1 Achtergrond: 

In de veranderende samenleving worstelen veel mensen, waaronder studenten, met 
zingevingsvragen. Ondertussen komen er steeds meer mensen uit andere landen en culturen 
tijdelijk in Nederland wonen. Mensen die tijdelijk in onze samenleving verblijven (bijvoorbeeld 
buitenlandse studenten) staan vaak meer open voor zingevingsvragen en hebben meestal een 
beperkt sociaal netwerk in Nederland. Dat vraagt om een eigentijdse manier om beide groepen 
kennis te laten maken met God en de levensvisie die Jezus Christus is.  
Alle werkzaamheden van de stichting ‘Een goed woord’ zijn hierop gericht. Wij willen dit 
realiseren door bij te dragen aan de geestelijke, spirituele en sociale ontwikkeling van 
Nederlandse en buitenlandse studenten.  

2 Doel: 

Onze focus ligt op het doordenken en verwerken van belangrijke levensvragen vanuit de 
Bijbelse visie. Concreet is ons doel het toepassen van de Bijbelse visie op zingevingsvragen en 
deze visie te vertalen naar de praktische situatie van studenten, tijdens hun studie en in (het 
begin) hun carrière.  
Omdat kerken in de samenleving hierin een unieke taak hebben, zoeken wij samenwerking met 
kerken. Hier draagt onze stichting bij aan de continuïteit van kerkelijk gedragen projecten, die 
vaak worden gedragen door vrijwilligers. Naast financiering biedt de stichting ‘Een goed woord’ 
aanvullende kennis op het gebied van projectrealisatie, communicatie en meetbare efficiëntie. 
De samenwerking met GKV Delft, OMF en IREF (voor bepaalde programma’s), heeft geleid tot 
de volgende kernactiviteiten, met de volgende kerndoelen: 

- ICE; doelstelling conform PID rev.1. Evaluatie in 2016.  
(wordt 6 keer per jaar georganiseerd) 

- FEEL @ HOME; conform PID rev.2. Evaluatie in 2016.  
(ca. 25 gastgezinnen) 

- DINE & DISCUSS  en Eat & Meet; Evaluatie in 2016. 
- Noon Service. 

Beleidsaanpassing: 
Vanuit het onderzoek van de GH 9.7.2014 geeft het bestuur aan om meer toe te werken naar 
‘vorming’ van internationale studenten dan te focussen op activiteiten. 
Programma’s zoals WIS campagne en Excursies blijven echter nuttig voor marketingdoeleinden 
en eerste kennismaking. 
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3 Beleid: 

3.1 Werkzaamheden / Meerjarige project ondersteuning 
Alle werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk. Meer dan 90% van de werkzaamheden en 
daarmee samenhangende kosten, zijn gericht op het realiseren van de bovengenoemde 
projecten waarbij studenten worden ondersteund in het nadenken over zingevingsvragen.  
 
In de praktijk zien wij dat het moeilijk is om projecten met veel inzet van vrijwilligers, voor 
langere tijd te waarborgen. Continuïteit is essentieel voor succesvolle maatschappelijke 
projecten. Dit is een aandachtspunt, waarbij moet worden overwogen wat de juiste balans is 
tussen vrijwilligers en professionals.  
 
Concrete taken van de stichting ‘Een goed woord’: 

1. Samenwerken met kerken en vertegenwoordigers van studenten en universiteiten, om 
te komen tot continuïteit in projecten die voldoen aan de hiervoor geformuleerde 
doelen 

2. Toevoegen van kennis op het gebied van project management, -sturing, -communicatie 
en efficiëntie meting van gekozen projectvormen. 

3. Binnen de geformuleerde doelstelling vanuit een lean organisatie model werken aan 
project sturing en communicatie. Eventueel kan de stichting hiervoor enkele (part time) 
medewerkers in dienst nemen. 
 

3.2 Bestuur 
Het beleid wordt bepaald door het bestuur van de stichting ‘Een goed woord’.  
Bestuur:    Eindverantwoordelijk voor: 

- Simon van der Lugt Visie & Werkveld 
- Kees de Jong  Secretaris  
- Johan de Gelder Voorzitter 
- Riet de Jager  Penningmeester 
- Gerard de Jager Project realisatie 

Accountant: de heer Rick Noorland. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid: 
Het bestuur bewaakt de doelstellingen en voorkomt dat hiervan wordt afgeweken, door 
contact met het werkveld. Plannen en (investerings-) besluiten die afwijken van dit beleidsplan 
dienen vooraf, met meerderheid van stemmen te worden goedgekeurd in een 
bestuursvergadering. Beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden wordt, achteraf gedaan, 
conform de opgave van het bestuur.  
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4 Financiën: 

4.1 Fondsen werving 
Na een periode van 5 jaar wordt de manier van werken en de maatschappelijke waarde hiervan 
beoordeeld. Bij een positief besluit dit concept verder uit te rollen, zal worden begonnen met 
fondsenwerving. De stichting ‘Een goed woord’ werft fondsen onder bedrijven en particulieren 
die mee willen werken aan de doelstelling van de stichting. De basis van de stichting is de door 
Riet en Gerard de Jager gedane toezegging om in de periode 2012-2016 ca. € 0.65 miljoen te 
doneren. 
 

4.2 Beheren, besteden en uitkeren van vermogen 
De stichting ‘Een goed woord’ hanteert de volgende financiële uitgangspunten: 
 
Het verwerven van inkomsten:  
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  

o subsidies en donaties 
o hetgeen de stichting door erfstelling, legaat en schenking verkrijgt 
o alle andere verkrijgingen en baten 

 

Het beheer van het vermogen:  

Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. Als er 

een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder beheer van de stichting vallen (bijv. 

giften welke nog niet direct worden besteed), dan zal de stichting zorg dragen voor een zo hoog 

mogelijk rendement. Omdat de stichting geen risico mag en wil nemen zal dit beperkt blijven 

tot spaarrekeningen / spaardeposito’s. Elk besluit tot afwijking van deze beleidsregel dient met 

instemming van het volledige bestuur, met meerderheid van stemmen, te worden goedgekeurd 

in een bestuursvergadering. Kosten verbonden aan dit beheer dienen, voor zover mogelijk, 

gedekt te worden door opbrengst uit het rendement van het vermogen. 

Financiële verantwoording van het gevoerde beleid: 
Jaarlijks wordt een indicatieve begroting opgesteld voor (de te verwachten operationele kosten 
van) het aankomende boekjaar. De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo 
laag mogelijk te houden, zonder de doelen van de stichting daarmee te compromitteren. Deze 
begroting wordt besproken in de bestuursvergadering. 
Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële verantwoording over het 

afgelopen boekjaar opgemaakt worden door de penningmeester van de stichting. 

De accountant zal de jaarrekening samenstellen.  
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Besteding en uitkering van het vermogen: 
o Bestuurders kunnen gemaakte onkosten declareren op basis van de werkelijk gemaakte 

kosten. 
o Medewerkers ontvangen salaris en vergoeding van onkosten op basis van een vooraf 

door het bestuur goed te keuren arbeidsovereenkomst.  
Kerken en andere organisaties, waarvan projecten zijn goedgekeurd, worden gefinancierd op 
basis van een van te voren door het bestuur goedgekeurd budget. 
 

4.3 Organisatie  
De organisatie structuur is gericht op (minimaal) 5 jaar continuïteit en kenmerkt zich door 
medewerkers die zijn vrijgesteld voor dit werk gecombineerd met een groot aantal (ca. 50) 
vrijwilliger. Deze medewerkers voeren zelf belangrijke taken uit en geven leiding aan het 
project door het aansturen van een aantal werkgroepen, die bestaan uit vrijwilligers.  
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4.4 begroting 
Het benodigde budget op basis van de onderstaande tabel bedraagt ca. €.0.7MM t/m midden 

2017. 

Begroting 2015 - midden 2017 >> € *1000 

Categorie 2012 2013 2014 2015 2016/17 

1e predikant (50%) 49 50 50 50 50 

2e predikant (50%) 38 40 40 40 40 

Overhead / overige onkosten  15 15 5 5 5 

Projecten (excl sponsoring derden) 25 25 15 10 10 

Samenwerking OMF    24 36 

Totaal 127 130 114 129 141 

Jaarlijkse bijdrage aan de GKV Delft: €90k.  
Aan OMF wordt vanaf 1.1.2015 €6k per kwartaal betaald.  

 

4.5 Tot Slot 
Wij hopen dat deze plannen mogen bijdragen tot het groot maken van de Here en studenten 

zal helpen bij het nadenken over zingevingsvragen. Wij willen nogmaals iedereen bedanken 

voor het meedenken en de feedback, die inmiddels is verwerkt in dit beleidsplan. 

Vastgesteld (met enkele aanpassingen in deze revisie) in de bestuursvergadering van 25 mei 

2015. 

Gerard de Jager, 
Gerard.dejager@joa.nl 
015-2572796 

 
 
 

 

 
 
Bijlagen: 
PID en evaluatieplan ICE / F@H / D&D 

http://en.wordpress.com/types-of-blogs/
mailto:dejager@joa.nl

