Jaarverslag 2016 van Stichting Diaconale Initiatieven Woerden (SDIW)
1.1. Doel van de stichting
De stichting is opgericht in december 2015 en heeft als doel diaconale projecten te faciliteren die door leden van
de Gereformeerde Kerk te Woerden en Zegveld zijn gestart en waarbij deze projecten het doel hebben om
hulpbehoevende mensen te ondersteunen uit liefde voor God.
De stichting begeleidt de aangesloten diaconale projecten bij het voeren van hun financiële administratie bij het
werven van fondsen en het verkrijgen van donaties en subsidies. Binnen de stichting is het Rusland-project dat
door Atie de Koning gecoördineerd wordt, vooralsnog het enige project.
SDIW heeft niet ten doel het maken van winst.
1.2. Samenstelling van bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat sinds de oprichting uit drie leden, te weten:
 Marly Engel (voorzitter),
 Ben Feringa (secretaris en penningmeester) en
 Atie de Koning (bestuurslid).
Sinds de oprichting heeft er geen wijziging plaatsgevonden in de samenstelling. En waren ook geen vacatures in
het bestuur. Het bestuur vergadert circa 3 keer per jaar.
1.3. Karakteristiek van het afgelopen jaar
2016 vormde het eerste jaar van de stichting. Zo dienden een aantal praktische en beleidsmatige zaken geregeld te
worden.
Bij de praktische zaken moet men denken aan het regelen van een bankrekeningnummer en een e-mail adres om
te communiceren en bereikbaar te zijn voor gevers en derden. In het kerkblad Kerkklanken werd een artikel
gepubliceerd over de oprichting, de doelstelling en de contactgegevens van de stichting. Verder bleek een
aansprakelijkheidsverzekering voor onze stichting niet nodig te zijn. Ondertussen ontvingen we enkele belangrijke
documenten van officiële instanties: registratie bij de Belastingdienst en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Daarmee was de stichting een feit.
Gaandeweg het jaar bleek een aanpassing nodig te zijn in de oprichtingsakte. De akte moest aangepast worden
aan de Generale Regeling zoals deze door de Protestante Kerk in Nederland (lees het Dienstencentrum in Utrecht)
gehanteerd wordt. De stichting valt namelijk onder de hoede van onze kerk en daarom worden de jaarstukken en
het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraad die op haar beurt ook weer verantwoording aflegt
aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) in Utrecht.
Gedurende dit traject hebben we intensief samengewerkt met het Dienstencentrum in Utrecht. We kregen een
akkoord van de Juridische afdeling en de Belastingdienst op de herziene akte zodat de stichting onder de landelijke
groepsbeschikking kan vallen. Daarmee werd een stevige basis gelegd voor de ANBI-status van de stichting.
In 2016 hebben we ook stilgestaan bij de nieuwe Russische antiterrorismewet. De Russische regering heeft een
antiterrorismewet gemaakt die het moeilijk maakt om op straat te evangeliseren. Met zo’n wet heeft de regering
meer middelen in handen om op naleving te controleren dan met een religiewet. We hebben hier toch wel onze
zorgen over gehad als het gaat om Atie haar veiligheid.
We hebben informatie over deze wet ingewonnen en het is belangrijk om een goedkeuringsverklaring van de
overheid te regelen. Het blijkt dat Atie en haar reisgezelschap al jaren lang zorgt voor toestemming. Zij worden
namelijk door Pastor Jozef uit Rusland uitgenodigd. Pastor Jozef is aangesteld door het Russisch Ministerie van
Buitenlandse Zaken om buitenlanders een uitnodiging te sturen. Met die uitnodiging wordt een visum via de
Russische ambassade in Den Haag geregeld en in dit visum is omschreven wat je mag doen. Dat betekent dat er
toestemming is vanuit de ambassade in Den Haag voor de te ondernemen activiteiten in Rusland.
1.4. Doelstellingen voor 2017
Kijkend naar 2017 wil onze stichting de volgende werkzaamheden realiseren:
 De informatie op de website (www.kerkklanken.nl) aanpassen conform ANBI-eisen.
 Het maken van een beleidsplan en jaarplan.
 Het opstellen van een huishoudelijk reglement.

