Utrecht, 1-4-2017
Meerjarenbeleidsplan Buurtkerk Overvecht 2017-2021
1. Inleiding
De buurtkerk is ontstaan vanuit een groep christenen die in Overvecht wonen of werken, en samen Jezus willen
volgen en zijn Koninkrijk bekend willen maken. Sinds 2015 zijn we ‘de Buurtkerk’, daarvoor kwamen we sinds
2010 als huisgemeente in huiskamers bij elkaar. Onze vieringen vinden plaats in buurthuis (Vanaf mei 2017 in
de Jager, daarvoor in de Bram).
2. Doelstelling met nadere toelichting
Buurtkerk Overvecht heeft als doel: Wij willen het goede nieuws van Gods koninkrijk uitleven door in de buurt
waar we wonen een open en missionaire gemeenschap te zijn rondom Jezus Christus.
In de jaren 2017/2018 betekent dit dat we onze vieringen elke zondag willen houden, tijd in elkaar als
gemeenschap investeren en om willen zien naar mensen met sociale of financiële behoeften (diaconie) om ons
heen.
Buurtkerk Overvecht heeft al jaren een klein geldpotje om mensen die wij tegenkomen in ons leven in
Overvecht en in financiële nood zitten te ondersteunen.
Wij kiezen ervoor om in 2017 ANBI status aan te vragen om als Buurtkerk Overvecht meer financiën vrij te
kunnen zetten voor de diaconale functie in de wijk. We willen hiermee een betrouwbaar beheer van de gelden
waarborgen en tevens de gevers garanderen dat hun giften onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Per 4-22016 zijn we geregistreerd als Kerkgenootschap.
3. Verwerving en beheer van gelden
De werving van deze financiën vindt plaats door een oproep aan onze vaste bezoekers van de Buurtkerk,
geheel op vrijwillige basis. We hebben geen wekelijkse collecte, maar collecteren wel als er een specifieke nood
is in de wijk of onder onze leden die gebruik maken van de diaconie. De gelden zijn soms geoormerkt en deels
vrij besteedbaar binnen de doelstelling van onze kerkgenootschap. Het kernteam zal zich ervoor inspannen om
de gift zoveel als mogelijk in overeenstemming met de giftgever te bestemmen. Mocht dit niet lukken dan zal
de kerkgenootschap de gift terugstorten aan de giftgever.

4. Kosten van beheer en gelden
Alle activiteiten binnen de buurtkerk worden verricht op vrijwillige basis. Aan de kernteamleden wordt geen
beloning verstrekt.
Vaste kosten betreffen:
-Kosten voor het aanhouden van een bankrekening (triodos NL75TRIO0212402692)
-Kosten voor de huur van het gebouw voor de vieringen
De overige gelden besteden we aan:
-Diakonie. Dit is persoonlijke ondersteuning voor mensen met een specifieke nood die op de een of andere
manier in contact staan met ons als Buurtkerk. Als er een beroep op ondersteuning wordt gedaan, wordt door
de penningmeester en een lid van het kernteam gekeken of het verzoek reëel en in proportie is en of er op dat
moment ruimte is om financieel en / of op een andere manier te ondersteunen. Voor financiële ondersteuning
van bedragen minder dan 50 euro is afgesproken dat de penningmeester zonder overleg mag beslissen.
-Activiteiten voor de buurt (wekelijkse open maaltijd na de viering, taalles, bijbelcursus)
-Gemeenschappelijke activiteiten als Buurtkerk (bv het kampeerweekend)
5. De Buurtkerk in de toekomst
In de komende jaren verwachten we rond de 60-70 bezoekers per zondagse viering te ontvangen. We hebben
geen sterke drang tot groei in aantallen, maar wel in diepgang en betrokkenheid op elkaar. De huidige
vieringen trekken gemiddeld 40-50 bezoekers.

Kosten die we maken om onze functie als gemeenschap uit te voeren zijn dan ook gericht op de ontmoeting
(huur van het buurthuis), de inhoud van de viering (onkostenvergoeding voor eventuele sprekers van buitenaf)
en ontmoeting na de viering (maaltijden). Daarnaast gaan we een keer per jaar een aantal dagen kamperen als
gemeenschap om elkaar beter te leren kennen en tijd apart te zetten voor ontmoeting met elkaar en met God
(kampeerweekend). Onze diaconale taken voeren we uit door op te letten waar sociale of financiële noden zijn
in de wijk en daar bewust aan te schenken (diaconie).
6. Reservevorming
Binnen de gemeenschap verwachten we geen grote uitgaven en vinden we het voldoende om 1000 euro als
minimum op de rekening te hebben staan voor een onverwachte diaconale uitgave en de huur van het
buurthuis. We streven naar voldoende maandelijkse inkomsten voor alle vaste posten:
Voor diaconale doeleinden variëren de uitgaven tussen de 50 en 500 euro per maand, afhankelijk van onze
reserve, maar nooit ten koste van een negatief saldo. We hebben het verlangen om de komende jaren meer
mensen sociaal en financieel te ondersteunen. Hierbij verwachten we dat het verkrijgen van de ANBI status
hier meer ruimte voor zal maken.
In de afgelopen jaren hadden we de volgende reserves aan het eind van het jaar:
31.12.2015: 1390,42 Euro
31.12.2016: 4686,32 Euro
7. Verantwoording
Het beheer van de financiën is ondergebracht bij 1 kernteamlid en de penningmeester.
Binnen 6 maanden na elk boekjaar zal het jaarverslag gecontroleerd worden door een onafhankelijk
deskundige. De benodigde gegevens worden gepubliceerd op internet.

