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Inleiding 

Stichting de Fontein is in 1999 opgericht om te komen tot de oprichting van een Evangelische 

boekwinkel in Hattem. Er bestond een verlangen om activiteiten te ontplooien waardoor mensen in 

aanraking zouden komen met Gods liefde. Naast de winkel zijn er diverse projecten opgezet in 

Hattem zoals o.a. Hattem bidt, een oppasuurtje, een kinderclub en een vrouwenwerkgroep. De naam 

van de stichting  is sinds 2006  ´Stichting de Fontein´.  

De Evangelische boekwinkel is de belangrijkste activiteit die door de Stichting wordt ondersteund. De 

dagelijkse leiding van de boekwinkel is in handen van Gerda Post en Gerda van Dijk.  

Stichting de Fontein is volledig afhankelijk van giften en van sponsoring. Deze financiële 

ondersteuning krijgen we van zowel de Hattemse kerken als van particuliere betrokkenen.   

“Stichting de Fontein” huurt het winkelpand Kerkstraat 32 in Hattem. Op de begane grond is de 

Evangelische boekwinkel gehuisvest en op de 1e etage is woonruimte gecreëerd.  

Door dit beleidsplan willen we u bekend maken met de missie van Stichting de Fontein en de daaruit 

voortvloeiende doelstellingen. U kunt lezen waar de stichting voor staat en welke activiteiten er 

worden ontplooid om ‘Gods liefde bekend te maken in Hattem’ . Dit beleidsplan is een levend 

document, een werkdocument. Het wordt met regelmaat getoetst en indien nodig aangepast.   

 

1 Hart voor Hattem en de Hattemers   

Het is ons doel dat “De Fontein” Gods liefde mag uitstralen in Hattem. Wij hebben een ‘Hart voor 

onze stad en haar inwoners’. Daarom zien wij het als een opdracht om, gehoor gevend aan de grote 

opdracht die Jezus ons gaf, Gods liefde voor mensen bekend te maken in Hattem, aan haar inwoners 

en haar bezoekers.  Vele van hen lopen verloren rond zonder te weten dat God van hen houdt.  

De missie van Stichting de Fontein is: Gods liefde bekend maken in Hattem.   

We willen dit doen door middel van de diverse projecten en activiteiten die we ontwikkelen.  



Steeds neemt “Stichting de Fontein” daar bij Bijbel als uitgangspunt.  

In het aanbod van onze activiteiten en in de begeleiding en aansturing hiervan spelen persoonlijk 

contact en het opbouwen van een vertrouwensrelatie een essentiële rol. Toerusting en toewijding 

van de vrijwillige medewerkers is dan ook van groot belang voor het slagen van onze missie.  

  

Activiteiten van de Fontein 

1. “Evangelische boekwinkel De Fontein” aan de Kerkstraat is de grootste en belangrijkste 

activiteit die wordt gesteund door  “Stichting De Fontein”.  Het betreft de exploitatie van de 

huidige winkel en alles wat daar bij hoort. “Stichting De Fontein” zorgt voor de noodzakelijke 

financiële ondersteuning om de verkoop van het specifieke aanbod van boeken en 

cadeauartikelen mogelijk te maken. 

De winkel is daarbij een ontmoetingsplek voor vele Hattemers en voor hen die Hattem als 

toerist bezoeken. Er is een literatuurtafel waar naast (gratis) koffie een luisterend oor 

geboden wordt aan de velen die aanschuiven. 

Aan “mensen met afstand tot de arbeidsmarkt” wordt een veilige “oefenplek” aangeboden.  

2. “De Fontein Actief” organiseert  creatieve en sociale activiteiten. Deze activiteiten hebben 

zowel een eenmalig- als terugkerend karakter. Deze activiteiten bieden de mogelijkheid om 

iets van Gods Liefde handen en voeten te geven.  

Huidige activiteiten zijn:  

 Kerstpakketenactie 

 Creatieve, muzikale en literatuur workshops 

 Voorleesuur voor kinderen op woensdagmiddag 

 Hattem bidt 

 Divers incidenteel cursusaanbod, zoals een cursus geloofsopvoeding en een workshop 

over voeding en de Bijbel.  

3. “De Fontein Helpt” is een initiatief waarbij het gaat om het bieden van praktische hulp  aan 

mensen die dat nodig hebben. Inspirerende voorbeelden zijn: Stichting HiP    

www.stichtinghip.nl en Stichting Present www.stichtingpresent.nl 

 

Jaarlijks is er een brainstorm om nieuwe activiteiten te genereren die de visie en missie strategisch 

ondersteunen. 

 

 

Samenwerking   

Binnen de verschillende Hattemse kerken is er een groot draagvlak voor “Stichting de Fontein” met 

de winkel en haar activiteiten.  Het bestuur zet zich daarom in voor een interkerkelijke balans in 

activiteiten, contacten en kerkelijke achtergrond van de bestuursleden. We informeren de 

kerken/kerkenraden aan de hand van het jaarverslag en het digitale “Fonteinnieuws”. Met regelmaat 

bezoeken de bestuursleden de diverse kerkenraden. Ook via de kerkbladen worden kerkbezoekers 

geïnformeerd over ”de Fontein”  en haar activiteiten. Naast de verbinding die er is met de Hattemse 

kerken zoeken we steeds de samenwerking met andere stichtingen en organisaties binnen Hattem 

en omgeving.  Mooi voorbeeld is de jaarlijkse kerstpakkettenactie van “De Fontein” in samenwerking 

met VluchtelingenContactHattem en de diaconieën van de diverse plaatselijke kerken. 

 

Fondswerving   

Fondswerving is een belangrijk middel om te zorgen voor voldoende financiële middelen die de 

“Fontein” activiteiten mogelijk maken en draaiende houden.  Deze bijdragen komen vanuit de kerken 

http://www.stichtingpresent.nl/


in Hattem en van  particulieren en bedrijven die de missie en doelstelling van “De Fontein” een warm 

hart toedragen. Het onderhouden van deze contacten vraagt de blijvende aandacht.  

In samenwerking met enkele van de christelijke basisscholen in Hattem, organiseren we een 

sponsoractie ten bate van de Fonteinactiviteiten. 

Giften voor “Stichting de Fontein” zijn belasting aftrekbaar vanwege onze anbi status. 

De verdieping boven de winkel wordt verhuurd aan derden passend binnen de missie en  

doelstellingen van de Stichting.   

 

Bestuur en organisatie   

Er is een scheiding gemaakt tussen het bestuur met toezichthoudende en ondersteunende taken en 

de organisatie die staat voor de praktische uitvoering. Deze scheiding is er om dienstbaar aan elkaar 

te kunnen zijn door bemoediging en ondersteuning. Ieder naar zijn/haar eigen gave en talent.  

Het bestuur van “Stichting de Fontein” bestaat uit tenminste vier personen met de volgende 

verantwoordelijkheden/taken: 1 Voorzitter 2 Secretaris 3 Penningmeester 4 Fondswerver  

Het bestuur vergadert 6 maal per jaar in de winkel. In de eerste en vierde bestuursvergadering van 

het jaar staat het beleidsplan en het financieel verslag centraal. In de overige 4 

bestuursvergaderingen staan de activiteiten van “Stichting de Fontein” centraal. 

Bedoeling is dat elke activiteit van ”De Fontein”  door een persoon wordt geleid die daarvoor 

verantwoordelijk is, iemand die met hart, ziel en talenten bouwt aan deze activiteit. 

De dagelijkse leiding van de boekwinkel is in handen van Gerda Post en Gerda van Dijk.  

Naast hen zijn er de vele vrijwilligers die helpen om de Evangelische Boekwinkel en de overige 

Fonteinactitiviteiten aan te sturen en draaiende te houden.   

 


