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Dit document dient als stichtingsplan voor de oprichting van “VIDA”.
Vestiging:
Gemeente Kampen
Grondslag:
Stichting
RSIN:
859674654
KvK nummer:
73819077
Contactgegevens:
info@vidakampen.nl
Rekeningnummer:
NL40RBRB0709960840

1. Doelstellingen
Doel van de stichting is het functioneren als gemeente van Jezus Christus, gericht op redding,
bekering en heling van de verloren mens en geestelijke groei van de gelovige. De middelen waarmee
VIDA haar doelen tracht te bereiken zijn onder andere het houden van openbare erediensten en
samenkomsten, het samenbrengen van mensen in kleine groepen en huiskringen, het aanbieden van
bijbels onderwijs en training, het organiseren van bijeenkomsten en evenementen voor kinderen en
jongeren, het bieden van pastorale zorg, het uitzenden en ondersteunen van zendelingen, het
organiseren en ondersteunen van diaconale hulpverlening.
Als grondslag aanvaardt VIDA de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als
leidraad voor alle zaken die met het geloof en het leven te maken hebben. VIDA erkent Jezus Christus
als redder van de zonde voor allen die Hem aanvaarden. VIDA beschouwt vervulling van de Heilige
Geest als essentieel in de ontwikkeling van de relatie met Jezus Christus en naasten.

2. Bestuur
Het bestuur van VIDA vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe
aan twee gezamenlijk handelende bestuurder, van wie tenminste één de voorzitter moet zijn.
De bevoegdheid als hierboven beschreven van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging
van de stichting bestaat ook als tussen stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang
bestaat. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht
aan een of meer bestuurders en/of aan anderen zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Het bestuur wordt gevormd door minimaal 3 leden en ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. De betreffende functies binnen de stichting zijn als volgt onderverdeeld:
1. Voorzitter: Ruben van der Pol
2. Secretaris: Reint Bergman
3. Penningmeester: Jeroen van Deutekom
Bestuurlijke uitvoering ligt bij de mannen waarbij de stemmen van de echtgenotes gelijkwaardig
meewegen. De echtgenotes zijn niet bij elke bestuursvergadering aanwezig, maar worden
tweemaandelijks, zijdelings en bij bestuurlijke/strategische beslissingen betrokken.
Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband
hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en
de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
Dit alles is vastgelegd in de statuten van de stichting.
2.1. Toetreding en aftreding van bestuursleden
Nieuwe bestuursleden dienen zich te conformeren aan de statuten zoals in dit stichtingsplan
vermeldt.
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Aftreding van een bestuurslid is van toepassing wanneer deze zich niet langer conformeert aan de
statuten of zijn gedrag en houding in strijd zijn met de gedragscode.

3. Identiteit
3.1. Manifest (waarden)
VIDA heeft de liefde van Jezus voor ogen en wil zich voegen naar de richtlijnen beschreven in het
Woord van God. Daarnaast vormen de volgende zeven belangrijke elementen het manifest van
VIDA:
1. Het Woord van Jezus als Heer staat centraal (2 Timotius 3:16-17)
2. We streven naar- en zetten ons in voor de bloei van onze stad Kampen (Jer. 29:7)
3. Wij zijn gevoelig voor de Heilige Geest en geven deze de ruimte, ten behoeve van de groei
van onze gemeente (Hand 9:31)
4. Wij streven naar een cultuur van familie en vriendschap, waarin er ruimte is voor openheid,
vertrouwen en onderlinge ondersteuning (Hand 2: 44-47)
5. Wij geloven dat de inzet van ieders gaven en talenten essentieel is voor de bloei van de
gemeente en hiermee de bouw van Gods koninkrijk (1 kor 12)
6. We geloven dat iedereen welkom is, wie diegene ook is en waar hij of zij ook vandaan komt.
(Matt 9:9-13)
7. We streven als kerk ten alle tijden de liefde en gerechtigheid na zoals de bijbel ons duidelijk
maakt. (Luk. 3:9-14)
3.2. Gedragscode (normen)
Daarnaast heeft stichting VIDA een eigen karakter dat is afgestemd op christelijke principes zoals de
bijbel dat leert en de heilige geest ons vormt. Deze gedragsvormen leiden tot normen die de
gedragscode vormen:
1. We respecteren en accepteren elkaar
2. Geloofskwesties mogen nooit verwijdering veroorzaken binnen relaties
3. We zijn open en eerlijk naar elkaar over alles (persoonlijk, gezin, relaties, geestelijk, familie)
4. We durven onze zwaktes te delen en maken zaken bespreekbaar.
5. Wij hebben een ander lief als onszelf en kiezen ervoor niet te oordelen.
6. We zijn voorzichtig met het uiten van onze bevooroordeelde- en primaire mening en vragen
Jezus om wijsheid en inzicht alvorens deze te uiten.

4. Financiën
4.1. Verantwoording
Het financiële boekjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december, wordt middels een
jaarrekening verantwoord door het bestuur.
4.2. Inkomsten
Inkomstenbronnen zullen bestaan uit giften, vrijwillige bijdragen en collecteopbrengsten. Incidentele
inkomsten komen uit schenkingen, legaten en nalatenschappen, die zullen worden ingezet voor
bijzondere doeleinden, zoals zending, diaconaat of vestigingskosten/bouwfondsen.
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4.3. Besteding
De inkomsten zullen worden besteed aan:
● Huur van gebouw of ruimtes voor gemeentelijke doeleinden
● Inventaris, audio, techniek en instrumenten
● Gemeenteactiviteiten (diensten, kinder- en jongerenwerk, zending, evangelisatie, diaconaat,
facilitair en interne- en externe communicatie)
4.4. Fondswerving
Geven beschouwen wij als een belangrijk Bijbels principe voor de gelovige. De Bijbel roept ons
immers op om regelmatig met blijdschap en ruimhartig te geven (2 Korintiërs 9). Het geven aan de
plaatselijke gemeente neemt daarin een belangrijke plaats. Geven is een vrijwillige zaak (2 Korintiërs
9:7) en de Bijbel leert ons te geven 'naar vermogen' (1 Korintiërs 16:2). Op basis van deze Bijbelse
principes ondersteunen gemeenteleden VIDA in financiële zin.
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