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Beleidsplan Stichting Evafroditus: Relatie&Evangelisatie
1. Actueel beleidsplan, voor de periode van datum oprichting tot 31 december 2015
Aanleiding is de wens van een groep ondernemers verbonden aan Vivesta Groep te Ede om samen
na te denken over het op christelijke wijze - in verbondenheid met onze naaste in eenzame
omstandigheden – realiseren en bevorderen van gemeenschapszin. Ook is er de wens om op gepaste
wijze het Woord van God door te geven en zo nodig diaconale hulp te bieden.
Een eerste initiatief deed zich voor in de plaats Alkmaar. Hier zijn menskracht en financiën nodig op
een evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeente. Dit initiatief leidde tot oprichting van
Stichting Evafroditus: Relatie & Evangelisatie. Evafroditus is afgeleidt van Epafroditus. Deze naam
komt in de bijbel voor in Filipenzen 2. Hij was een man die ter ondersteuning en bevordering van het
evangelie werkzaam was. Zijn werk refereert aan het doel van de stichting.
2. de werkzaamheden die de instelling verricht
De werkzaamheden van Stichting Evafroditus zijn vastgelegd in de grondslag en doelstelling van de
stichting:
a. Grondslag
De stichting heeft de Bijbel als grondslag. In de Bijbel geeft onze Heere hen, die tot vrijheid geroepen
zijn de opdracht elkaar te dienen in liefde en hen, die het goed van deze wereld hebben het hart te
openen voor de naaste die gebrek hebben, en met de daad de christelijke barmhartigheid te
betonen. De stichting en haar organen wensen daar inhoud aan te geven in verbondenheid met
elkaar en de doelgroepen.
b. Doelstelling
De stichting heeft ten doel bij te dragen aan diaconale- en evangelisatie projecten om hiermee de
levensomstandigheden van (eenzame) mensen te verbeteren en te veraangenamen. Dit doet ze door
het creëren en bevorderen van gemeenschapszin en het bevorderen van relaties tussen mensen
onderling, waarbij deze relaties worden verdiept en verduurzaamt door Gods Woord op gepaste
wijze door te geven. Bij het bereiken van dit doel zal eventueel worden samengewerkt met lokale
christelijke gemeenschappen.
Projecten zijn te onderscheiden in:
Veldwerk: Het zoeken naar en vinden van de (eenzame) mens met zijn vragen.
Gemeenschapswerk: realiseren van ontmoetingen in een veilige omgeving. Deze ontmoetingen zijn
een tweegesprek of in groepsverband. De ontmoetingen kunnen thuis of in een externe locatie
plaatsvinden, bijvoorbeeld een inloophuis.
Bijstand: bijstaan in en veraangenamen van tijdelijke ‘alledaagse’ problemen. Hier wordt gedacht
aan ‘een luisterend oor’, kleine huishoudelijke klusjes, onderwijs in de Nederlandse taal.

Evangelisatie: doorgeven en voorleven van Gods Woord op een gepaste wijze.
Duurzame relaties: aangaan en stimuleren van relaties in het algemeen.
Algemeen: het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting verstaat onder christelijke naaste mede christelijke organisaties en christelijke
(kerk)gemeenschappen in of die duurzaam actief zijn in de leefomgeving van de doelgroep. De
stichting probeert waar mogelijk en waar nodig in samenwerking met die christelijke gemeenten en
organisaties haar doel te realiseren.
3. de manier waarop de instelling geld wil werven
De stichting werft geld via ondernemers en particulieren, die de stichting met hun advies, creativiteit,
ondernemerszin en middelen steunen. Zij kunnen daarbij zo dicht mogelijk bij hun eigen
kernkwaliteiten blijven. Primair doel is niet alleen bij kerkelijke gemeenten geld te werven, maar in
de netwerken van de ondernemers of netwerken die voor ondernemers toegankelijk zijn. Verder
werft Stichting Evafroditus door haar doelstelling en projecten kenbaar te maken via een website,
social media, flyers en presentaties/brainstormsessies/pitches, door het organiseren van
muziekavonden met collecte en sponsordiners en door de projecten onder de aandacht te brengen
van instellingen die soortgelijke activiteiten ontplooien. Zo wordt het project Alkmaar onder de
aandacht gebracht van kerkelijke gemeenten en daaraan gelieerde organisaties in Nederland.
4. het beheer van het vermogen van de instelling
Stichting Evafroditus heeft een bankrekening en spaarrekening geopend bij Rabobank Ede. Op de
bankrekening worden de giften, donaties en dergelijke gestort, en betalingen verricht. Dat
rekeningnummer is zichtbaar in uitingen van Stichting Evafroditus zoals briefpapier en website. Het
saldo van de bankrekening wordt laag gehouden, het overige vermogen wordt op de spaarrekening
gestort. De baten komen, na aftrek van de kosten, ten goede aan de projecten die Stichting
Evafroditus binnen haar doelstelling realiseert. Het beleggingsbeleid van Stichting Evafroditus is
defensief en risico-mijdend. De stichting bevindt zich in de aanvangsfase en heeft nog weinig
vermogen. In de loop van het jaar zullen de eerste bedragen voor het project, dat onder 5 wordt
genoemd, beschikbaar gesteld worden. Om deze redenen belegt Stichting Evafroditus haar
vermogen niet in deposito’s, beleggingsfondsen, aandelen en dergelijke.
5. de besteding van het vermogen van de instelling
Stichting Evafroditus is opgericht om bij te dragen aan diaconale- en evangelisatie projecten om
hiermee de levensomstandigheden van (eenzame) mensen te verbeteren en te veraangenamen. Dit
doet ze door het creëren en bevorderen van gemeenschapszin en het bevorderen van relaties tussen
mensen onderling, waarbij deze relaties worden verdiept en verduurzaamt door Gods Woord op
gepaste wijze door te geven. Het vermogen wordt daaraan besteed. Het eerste project dat Stichting
Evafroditus steunt is een evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeente te Alkmaar. Een
presentatie van het project komt/is op de website beschikbaar, onder de tab projecten. Stichting
Evafroditus heeft zich ten doel gesteld om een samenwerking aan te gaan met de evangelisatie post
te Alkmaar. Daarvoor is een jaarlijks bedrag van € 40.000,00 nodig of zoveel meer als de ontwikkeling
van het project vraagt. Stichting Evafroditus steunt dit project voor ten minste 3 jaar. In q2 van 2017
zal het bestuur van Stichting Evafroditus zich beraden op voortzetting van de steun.

