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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting RENEW Soest.
Op 11 november 2016 kwam een groep jongeren bij elkaar omdat ze vonden dat er iets ontbrak voor
de christelijke jongeren in Soest. Ze mistte dat er een plek was waar alle kerkmuren doorbroken
werden, waar alle jongeren uit alle verschillende hoeken bij elkaar konden komen om samen God te
zoeken en samen een relatie op te bouwen met Jezus. Sinds die dag is er een kernteam opgestaan om
een nieuwe beweging in Soest te bewerkstelligen. In het begin werden jongerendiensten
georganiseerd waarbij de focus lag op het aangaan van een relatie met Jezus. Nu, 3 jaar later, kunnen
we terugkijken op drie prachtige jaren waarin we God aan het werk hebben zien gaan en vele
bijzondere getuigenissen hebben gehoord van Gods werk door RENEW heen.
Hierdoor is het verlangen ontstaan om een stap verder te gaan en in 2019 van RENEW een stichting te
maken, zodat we nog meer en nog dieper Jezus in al zijn volheid kunnen laten zien, onder de jongeren
in Soest e.o.
Als stichting ben je verplicht om een akte (statuten) op te laten stellen door een notaris. Op 18
februari 2019 is deze stichting officieel opgericht en notarieel geregistreerd. In onze akte is onder
andere vastgesteld wie de bestuurders van de stichting zijn. Nadat deze akte is opgesteld is de
stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aangemeld bij de belastingdienst.
Stichting RENEW Soest zal in 2019 een ANBI-status aanvragen. Het voordeel hiervan is dat organisaties
en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Tevens wordt de stichting gevrijwaard
van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Een beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de ANBI-status. Derhalve dat we bij het
opstellen van dit adviesplan rekening hebben gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan
volgens de belastingdienst aan zou moeten voldoen.
Dit plan geeft inzicht in:
- Missie, visie en doelstelling van stichting RENEW Soest.
- Onze activiteiten
- De manier waarop wij onze financiën werven.
- Het beheer van het vermogen van stichting RENEW Soest.
- De besteding van ons vermogen.
- Het functioneren van het bestuur.
Namens het team wens ik u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan. We hopen erop dat we uw
steun kunnen verwachten. Met uw steun kunnen wij namelijk het verschil maken.
Zoals altijd, staan we open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.
Met vriendelijke groet,
Niels Bakker
Voorzitter Stichting RENEW Soest.
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1. Missie/Visie
Toen wij, als zijnde twee van de drie bestuurders van RENEW (voorzitter Niels Bakker en secretaris
Seth Visscher), eind 2016 bij elkaar kwamen met de gedeelde wens in Soest een verandering te zien in
het jongerenwerk, hadden wij voor ogen de Soesterse jongeren eindelijk weer een plek te geven om
over Jezus te leren, maar ook om onderling de verbinding te vinden. Wij kwamen uit twee kerken die
exact hetzelfde geloven, naar dezelfde scholen gaan, bij dezelfde voetbalclubs spelen en zelfs uit
dezelfde organisatie zijn ontstaan, lang geleden in 1969 (In de Ruimte). Waarom zouden we niet
samen kunnen organiseren en deelnemen aan jongerendiensten, waarin we een relatie met God en
met elkaar kunnen opbouwen? Dat zijn we gaan doen met een aantal pijlers voorop: jongeren moeten
gezien worden, jongeren uit verschillende kerken die verbinding vinden, jongeren die de wereld om
zich heen willen veranderen ten goede. Onze missie was om jongeren zich te laten verenigen tot een
aanstekelijke beweging die God wil kennen en Zijn liefde willen uitdelen aan hun omgeving. Een
tegenbeweging die roddelen, pesten, misbruik, geweld en al dat soort narigheden niet kan oplossen,
maar degenen die hieraan stuk gaan wel een plek kan bieden voor herstel en vernieuwde kracht.
Simpelweg een plek waar jongeren tot rust kunnen komen en opgeladen kunnen worden, zodat deze
harde wereld hen niet opslokt, maar zij zelf deze wereld in Jezus’ naam liefdevoller maken. Onze visie
was dat deze beweging zou reiken tot aan alle 45.000 inwoners van Soest, maar ook de omliggende
gemeentes. Een beweging die niet kan worden genegeerd en iedere vermoeide en belaste ziel uit de
omgeving rust kan bieden in Christus.

1.2

Doelstelling

De doelstelling is om jongeren elke maand in contact te brengen met elkaar, een positieve boodschap
te bieden, over Jezus te leren en ook gewoon plezier te laten hebben. De ene keer door een gezellige
sportmiddag, de andere keer door een kerkdienst die aansluit op jongeren en hun leven, dan weer
door een avondje diepe gesprekken te voeren en dan weer door samen mooie muziek te maken en te
zingen en te dansen. Hierdoor moet een positieve groep jongeren ontstaan die de wereld wil
verbeteren. Uiteindelijk hopen wij dat er rolmodellen ontstaan die plaatselijke jongeren de weg
wijzen.

1.3

Strategie

Minstens één keer per maand een dag/middag/avond om een relatie op te kunnen bouwen.
Regelmatig willen we samenkomen in intieme setting, denk aan een woonkamer, om diepgaande
gesprekken te kunnen hebben en het geloof in God en de vriendschappen onderling van de jongeren
te kunnen zien groeien. Regelmatig willen we ook een aanbiddingsavond organiseren, waarin we ons
richten op God en Zijn wil voor ons leven, door samen te zingen en te bidden. Regelmatig willen we
ook sportieve activiteiten organiseren, waarop weer andere jongeren af zullen komen, om ook juist
met hen in contact te komen. Hierin willen we niet Evangeliseren o.i.d., maar gewoon plezier hebben
op een positieve manier. Denk bijvoorbeeld aan een potje voetbal waarin we goed met elkaar omgaan
en elkaar complimenten geven, in plaats van elkaar de huid vol te schelden. Dit is slechts een
voorbeeld, maar ons doel is activiteiten te organiseren waar iedereen zich welkom voelt en waar we
jongeren een positieve benadering en veilige plek kunnen bieden.
Wanneer wij spreken over jongeren, dan bedoelen wij jongeren. Ze hoeven niet christelijk te zijn, of
naar een kerk te gaan, of wat dan ook. Het gaat ons om hun cruciale leeftijd waarin veel aan hen trekt,
ze hoge druk ervaren op school en op sociaal vlak en waarin ze stuk voor stuk belangrijke besluiten
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moeten maken. Helaas hebben deze jongeren ook te vaak te maken met moeilijke thuissituaties. Wij
richten ons in de eerste plaats op de jongeren uit Soest e.o.
De locatie is afhankelijk van de aard van de activiteit en kan uiteenlopen van een kroeg tot een
woonkamer tot een sporthal tot het bos, etc.
We werken vanuit Soest, richten ons op Soest e.o. en hopen nationaal een positieve impact te
hebben.
Aangezien de doelgroep door de jaren sterk kan veranderen in vele aspecten, zal er altijd worden
geëvalueerd of de doelgroep daadwerkelijk wordt bereikt en, zo niet, wat er kan worden veranderd
ten goede van dit doel.

2. Huidige situatie
Momenteel zijn wij een pas opgerichte stichting die een kleine drie jaar geleden is ontstaan als
organisatie, met een bestuur van 3 man, een kernteam van 8 man en een groep actieve vrijwilligers
van ongeveer 30 man. Het bestuur is officieel bestuur van de stichting en komt bijna wekelijks in
contact om achter de schermen, in afwachting van Gods leiding, de visie, missie en strategie te
vormen en waarborgen. Het kernteam komt ongeveer maandelijks samen om te werken aan nieuwe
vormen, ideeën, strategieën of specifieke geplande activiteiten. De vrijwilligers zijn onder andere
band, medeorganisatoren, bidders, cateringhulp, etc. De doelgroep is verweven op alle fronten van de
organisatie. Daarnaast zijn er tientallen jongeren die regelmatig betrokken willen zijn bij de
activiteiten.
Wij hebben ons in afgelopen jaren vooral gericht op jeugddiensten, ’s avonds, waarop we met
gemiddeld zo’n 80 jongeren samen relatie met God en relatie onderling zochten. De aantallen
deelnemers liep sterk uiteen. De ene avond 120 man, de andere avond 40. Wij merkten dat er om de
een of andere reden niet voldoende regelmaat was om een vaste groep jongeren te bereiken. Daarom
zijn wij de afgelopen maanden in het bestuur intensief aan het werk om de missie, visie en strategie te
veranderen om het doel beter te bereiken. Dit betekent grote verandering in vorm. We richten ons
volledig op het stimuleren van rolmodellen om op te staan. Intiemer, diepgaander, één-op-één
contact om te investeren in rolmodellen die de doelgroep in zijn volheid kunnen bereiken, vanuit
intrinsieke motivatie. Oprechte, integere mannen en vrouwen (die zelf nog jongere zijn) die een
voorbeeld zijn voor nog zoekende jongeren.

2.1 Activiteiten van RENEW
Een van onze belangrijkste concrete werkdoelen voor nu is om intensieve relaties te vormen met
jongeren om te kunnen investeren in hen en vervolgens hen ook te zien opstaan als rolmodel voor
andere jongeren. Ook zijn wij volop bezig RENEW als stichting op rolletjes te laten lopen, zodat de
verantwoordelijkheden worden genomen en RENEW een stabiele stichting is.
Verschillende vormen worden nog ontwikkeld, maar zijn in grote lijnen bekend. Laagdrempelig op de
ene activiteit en uitdagend op de andere. De vormen zullen voortdurend moeten worden geëvalueerd
en soms worden aangepast op de steeds veranderende doelgroep.
Sterktepunt en zwaktepunt tegelijkertijd zijn de vrijwilligers. Er zijn veel vrijwilligers, maar mochten die
om wat voor reden dan ook hun rollen naast zich neerleggen, dan kan daar een probleem ontstaan.
Daarom juist willen wij investeren in die vrijwilligers en hen opleiden, coachen en helpen in hun
geloofsontwikkeling en ontwikkeling als mens.
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Op Kerstavond 2018 hebben wij als organisatie tevens een evenement georganiseerd genaamd Kerst
in Soest. Dit was een groot succes en sprak Soesters aan van jong tot oud, of die nu wel of niet in God
geloofden of naar een kerk gingen of niet. De verbinding die we daar zagen ontstaan bij honderden
mensen op het raadhuisplein van Soest, vonden wij ongelofelijk prachtig. Daarom hebben wij besloten
hier een jaarlijks evenement van te maken, waarin wij ons niet enkel op de doelgroep jongeren
richten, maar ook op kinderen, jongvolwassenen, gezinnen, ouderen, minderbedeelden uit de
samenleving en ga zo maar door. Een ieder verenigend evenement waarin we de prachtige boodschap
van Kerst mogen delen. Komend jaar willen wij ons voornamelijk richten op het sociaal
maatschappelijk vlak, waardoor jongeren, die in de organisatie van groot belang zijn, leren om hun
omgeving mooier te maken.

2.2. Voorbeelden van activiteiten
De kern van deze stichting is ons geloof in God, Jezus Zijn Zoon en het vernieuwende werk van Zijn
Heilige Geest. Daarom zullen wij altijd samenkomen om Hem te aanbidden. Dat doen we op
verschillende niveaus. Als bestuur, kernteam, de vrijwilligers en inclusief de jongeren die wij willen
bereiken. Op zo’n activiteit zullen we samen uit de Bijbel lezen, God aanbidden door muziek en gebed
en samen de lasten en lusten van het leven delen.
De doelgroep is simpelweg een jongere. Wij hopen deze op alle aspecten iets te bieden. Niet alleen in
kerkzijn, maar ook met sport, gezellige avonden, etc. Denk aan een avondje voetbal kijken,
spelletjesavond, bootcamp, café afhuren, of wat dan ook dat aansluit op het leven van de jongere.
Zoals in punt 2.1 al even genoemd, hebben wij in 2018 op Kerstavond een buitenluchtevenement
georganiseerd op het raadhuisplein van de gemeente Soest. Hier kwamen ruim 850 mensen op af die
stuk voor stuk razend enthousiast waren over de positieve sfeer, goede organisatie en het
vernieuwende geluid. Dit is iets wat wij nog jaren hopen te doen, al willen wij ons meer richten op de
minderbedeelden uit de samenleving.

3. Toekomst
Wij zien de toekomst hoopvol tegemoet. Wij zien een beweging voor ons die haar omgeving ten alle
tijden wil vernieuwen, verbeteren en liefde wil verspreiden. Deze beweging is begonnen in Soest,
maar de impact hopen wij te zien uitgroeien tot een landelijk niveau, waardoor de algemene kijk op
het leven en geloof in God des te meer wordt verbreid. Wij hopen uiteindelijk een thuisbasis te
kunnen huren waar jongeren altijd terecht kunnen.
Wij zien een ontwikkeling in kerkelijk Soest. Helaas is deze in onze ogen niet zo positief: veel
verdeeldheid en steeds meer jongeren die er klaar mee zijn. We zien een grote leegloop en het doet
ons vooral verdriet dat zij geen andere plek vinden. Wij zien een stichting voor ons die deze trend
volledig de kop in drukt en omkeert ten goede.

3.1 Voorbeeld van ontwikkelingen
Zoals genoemd lopen de kerken in Soest qua jongeren leeg. Naar ons idee komt dit voort uit gebrek
aan aansluiting met deze jongeren en gebrek aan een plek waar zij gehoord worden, onderwezen
worden, opgebouwd worden en waar zij rust kunnen vinden van deze harde wereld. Wij willen ons
voortdurend richten op deze doelgroep in wat hun lasten, zorgen en behoeften zijn en daarop
anticiperen. Niet pas actie ondernemen als het kwaad als is geschied, maar altijd op zoek gaan naar
vernieuwing.
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Er bestaat een risico in het feit dat Soest simpelweg geen jongerenstad is. Veel jongeren vliegen uit
naar scholen en universiteit in omliggende steden of juist steden ver weg. Dat is een realiteit waar we
niet zoveel aan kunnen en misschien ook niet moeten willen veranderen. Wij moeten ons daarom
steeds bewustzijn van deze aard en ons niet dwangmatig storten op wat niet realistisch is, maar ons in
de realiteit bewegen naar een behulpzame stichting. Als wij deze jongeren zo’n veilige thuisbasis
zouden geven waar vanuit zij bijvoorbeeld naar Groningen verhuizen voor hun studie en daar als een
rolmodel mogen zijn voor de jongeren om hen heen, dan is ons doel behaald.

4. Organisatie
Hieronder treft u alle algemene gegevens omtrent Stichting RENEW Soest.
Naam
RSIN / Fiscaal nummer
KVK Nummer
IBAN
Postadres
Telefoonnummer
Email adres
Website

Stichting RENEW Soest
859749058
74030175
NL91SNSB0776543369
Draailier 35
3766 EN Soest
06 392 219 04
info@RENEWSoest.nl
www.RENEWSoest.nl

4.1 Bestuur
Voor de bestuursleden van Stichting RENEW Soest zijn een aantal sleutelwoorden belangrijk:
integriteit, transparantie en een open communicatie. Hieronder valt dat bestuursleden onafhankelijk
zijn. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en
begunstigden. Een natuurlijk persoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van
de zeggenschap hebben over het vermogen van de stichting. Om de onafhankelijkheid van de stichting
te waarborgen bestaat het bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen.

4.1.1 Beloning
Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning
dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

4.1.2. Bestuursleden
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Niels Bakker
Niels@RENEWSoest.nl
Derk Sijtsma
Derk@RENEWSoest.nl
Seth Visscher
Seth@RENEWSoest.nl
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4.2 Werknemers
Stichting RENEW Soest maakt geen gebruik van betaalde krachten. Tevens staat ook niet in de
planning dat dit op termijn gaat gebeuren.

5. Beheer
5.1. Financiële middelen
De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester en de voorzitter. Bij
de SNS bank heeft de stichting een betaalrekening. Met het geld van de stichting worden geen
beleggingen of speculaties op de beurs of andere financiële risicovolle activiteiten gefinancierd.

5.2. Boekjaar en jaarrekening
Per het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende
boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar.

5.3. Jaarverslag
Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de
besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgesteld. Het jaarverslag bevat
tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het
gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de eigen website gepubliceerd.

6. Financiën
Om de doelen van Stichting RENEW Soest te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig.
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten en basis kosten om de stichting draaiende te kunnen
houden. Wil de stichting kunnen groeien, dan zijn meer duurzame middelen noodzakelijk voor onder
andere:
- PR-doeleinden (Flyers, Posters, advertenties op sociale media, video’s)
- Realisatie van projecten en activiteiten voor de doelgroep.
- Nieuwe samenwerkingsvormen.
- Evangelisatie acties (Kerst in Soest)
In bijlage 1 is een globaal overzicht te vinden van de jaarlijkse kosten van de stichting. Als de stichting
zijn doel wil halen door diverse middelen zal dit kosten met zich meebrengen. Omtrent een begroting
van Kerst In Soest, is het momenteel nog niet mogelijk deze te laten zien. Het evenement zal in
omvang groter worden, waardoor er een kostenschatting van EUR 15.000,00 is gemaakt. Dit moet nog
uitgewerkt worden.
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6.1. Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van de stichting.

7. Personeelsbeleid
Op dit moment worden de activiteiten van Stichting RENEW Soest uitgevoerd door vrijwilligers. Wij
hebben gemerkt dat dit een prachtige manier van werken is en wij zullen in de toekomst vrijwilligers
blijven inzetten en werven.
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Bijlage 1 – Financieel Overzicht RENEW

Financieel overzicht RENEW 2019
Begroting

Indirecte kosten
Totaal indirecte kostenpost
Reiskosten spreker

Bedrag

Directe kosten
Totaal directe kostenpost
Eten en drinken
Vergoeding spreker
Aankleding
PR (Flyers & posters)
Verlichting
Worden van stichting
Onvoorziene kosten
Onkosten voor de band
Aanschaffen software voor band
Kerst in Soest

Bedrag

Inkomsten
Totaal inkomstenbedrag
Overgebleven financiën 2018
Gift CGS
Gift EGS
Overige giften

Bedrag

Totalen
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€

Aantal Totaal
€
0,29
600 €
€
€
€
€

€
125,00
€
200,00
€
100,00
€
180,00
€
48,40
€
400,00
€
350,00
€
15,00
€
33,00
€ 15.000,00

€ 2.844,62
€ 1.250,00
€ 1.371,46
€
151,66

Aantal Totaal
€
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
1 €
1 €
5 €
1 €
1 €
€
€
€
€
€
Aantal Totaal
€
1 €
1 €
1 €
1 €
€

€

174,00
174,00
-

Opmerking

Opmerking
19.125,00
625,00
1.000,00 Mog. Niet altijd
500,00
900,00
242,00
400,00
350,00
75,00
33,00
15.000,00
Opmerking
5.617,74
2.844,62
1.250,00
1.371,46
151,66
-

(13.681,26)
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