2019 Netwerk – ICF Veenendaal
Activiteitenverslag en financiële verantwoording
In het kader van voldoen aan ANBI-regelgeving publiceren wij in dit document:
• Naam van de instelling: Stichting Netwerk - ICF Veenendaal
• RSIN/fiscaal nummer: 851114052
• Postadres: Secretariaat ICF, Monte Christolaan 18, 3903XJ Veenendaal
• Doelstelling: Netwerk ICF Veenendaal wil een beweging van multiculturele
geloofsgemeenschappen op gang brengen, waarin mensen van allerlei etniciteiten een thuis
vinden.
• Bestuurssamenstelling: Voorzitter, penningmeester, secretaris.
• Namen van de bestuurders: Jobert van Kempen (voorzitter), Beryl Gibbins
(penningmeester), Diny Madern (secretaris).
• Beloningsbeleid: De voorganger ontvangt een vergoeding voor 1,0 fte. Vrijwilligers
ontvangen een vergoeding op declaratiebasis van de werkelijk gemaakte kosten
overeenkomstig het ‘declaratiereglement’ van ICF en in sommige gevallen een
vrijwilligersvergoeding.
• Activiteitenverslag: Op hoofdlijnen is het volgende gedaan in 2019:
- Wekelijkse zondagse vieringen gehouden incl. maaltijden; 100 tot 150 mensen van 20
verschillende culturele achtergronden bezoeken de bijeenkomsten. Hieronder zijn
mensen die Jezus volgen of meer over Hem willen leren.
- We hebben in 2019 twee personen gedoopt
- Er zijn 7 huiskringen onderhouden met elk 5-12 deelnemers; een hiervan is een Farsitalige kring.
- Kerstfeest gevierd met brede uitnodiging;
- Vier vrouwenochtenden gehouden voor ICF vrouwen en vriendinnen. Twee
mannenochtenden zijn er gehouden.
- Op wekelijkse basis wordt pastorale zorg geboden aan leden van ICF als het leven
moeilijk of gebroken is.
- Er is diaconale hulp geboden in het gewone leven van leden en mensen die iets met
ICF te maken hebben.
- Diverse maatschappelijke activiteiten zoals taalmaatjes koppelen met taalcursisten en
taallessen.
- Jeugd en kinderprogramma’s vinden plaats op wekelijkse basis.

- Veel leden en betrokkenen worden betrokken bij de zondagse dienst door zang,
muziek en techniek.
- In 2019 hebben we twee oudsten aangesteld om met het kernteam samen leiding te
geven aan de gelovigen.
• Beleidsplan: Het werk dat instelling doet: samenkomsten beleggen, zowel centrale als
decentrale (in grote en kleinere groepen), diaconale ondersteuning bieden en persoonlijke
contacten opbouwen. Eventueel opgebouwd vermogen wordt op de ICF spaarrekening
gehouden. Het vermogen van ICF wordt aangewend om de lopende kosten van de
activiteiten van de stichting te dekken. Fondsenwerving loopt via a) bedrijven die ICF
financieel ondersteunen, b) lokale kerken en diaconieën die collecteren t.b.v. ICF en c)
particulieren die incidenteel of regelmatig geven. Er worden geen kosten gemaakt voor
professionele fondsenwerving; bestaande contacten worden door ICF aangesproken.
• Financiële verantwoording: Zie ‘Financieel verslag 2019’.

