Stichting De Fontein Hattem
“Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in
eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van
water, dat springt ten eeuwigen leven.”
(Johannes 4 vers 14 uit de NBG)

Maak God bekend in Hattem!

Datum: September 2011
Stichting de Fontein
Kerkstraat 32
8051 GM Hattem
tel. 038 - 444 0796
info@fonteinhattem.nl
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Inleiding
Stichting de Fontein is in 1999 opgericht als start voor een evangelische boekwinkel in
Hattem. De stichting droeg toen de naam Stichting Evangelisatie Projecten Hattem e.o.
(SEPH). De boekwinkel kreeg de naam: “de Fontein”.
Er bestond een verlangen om meer activiteiten te ontplooien waardoor mensen in aanraking
zouden komen met het evangelie. Naast de winkel zijn er evangelisatie projecten opgezet in
Hattem zoals o.a. Hattem bidt, oppasuurtje, de kinderclub en de vrouwenwerkgroep. De
naam van de stichting werd in 2006 gewijzigd in Stichting de Fontein.
De Evangelische boekwinkel is de belangrijkste activiteit die door de Stichting wordt
ondersteunt. Gerda Post heeft hier, met als grote steun Gerda van Dijk, de leiding.
Stichting de Fontein is volledig afhankelijk van giften en sponsoring. We zijn heel dankbaar
dat we financiële ondersteuning krijgen van zowel de Hattemse ‘kerken’ als particuliere
betrokkenen.
De stichting heeft de beschikking over een winkelpand in de Kerkstraat 32 in Hattem. Op de
begane grond is de Evangelische boekwinkel gehuisvest en op de 1e etage is een
ontmoetingsruimte gecreëerd.
Door middel van het 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 zijn en worden ontplooid om ‘God bekent te maken in Hattem’
Dit beleidsplan is een levend document, een werkdocument. Het beleidsplan zal van tijd tot
tijd worden getoetst en indien nodig aangepast.
Namens het bestuur van St. de Fontein
Erik Brink
Jolien van Dijk
Freddy Kist
Magda Willemsen
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1 Hart voor Hattem en de Hattemers!
Het is ons gebed dat De Fontein, Gods Liefde mag uitstralen in Hattem. Hart voor onze stad
en haar inwoners!
In afwachting van Jezus wederkomst willen wij gevolg geven aan Zijn opdracht. We mogen
net als Zijn discipelen, getuigen van Jezus’ leven, Zijn sterven en de overwinning op de
dood.
We willen ons daarom richten op de inwoners van Hattem die Jezus Christus niet kennen of
van Hem vervreemd zijn.

1.1 Mission statement
De missie van Stichting de Fontein is:

Maak God bekend in Hattem!

1.2 Doelstellingen
De doelstellingen van de Stichting de Fontein zijn:
1. Het geven van financiële steun aan evangelisatie projecten.
2. Het geven van inhoudelijke steun aan evangelisatie projecten en mede
verantwoordelijkheid dragen voor de projecten
3. Het ondersteunen en bemoedigen van medewerkers van evangelisatie projecten
De Bijbel is het uitgangspunt voor Stichting de Fontein. Daarom zullen alleen projecten
worden ondersteund die vanuit een Bijbelgetrouwe visie worden ontplooid.
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2 Activiteiten van St. de Fontein
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 zijn een aandachtspunt voor alle betrokkenen en voorwaarde voor
het ‘slagen’ van onze missie.

2.1 De Fontein: Boekwinkel
De boekwinkel “De Fontein”aan de Kerkstraat is de grootste en belangrijkste activiteit die
wordt gesteund door de Stichting. Het betreft de exploitatie van de huidige winkel en alles
wat daar bij hoort. Stichting De Fontein zorg voor financiële ondersteuning.

2.2 De Fontein: Actief
Onder De Fontein Actief vallen alle creatieve en actieve activiteiten. Deze activiteiten hebben
zowel een eenmalig- als terugkerend karakter. De activiteiten gaan niet altijd direct over het
evangelie zelf, maar bieden wel de mogelijkheid om iets van Gods Liefde aan de deelnemers
te laten zien.Huidige activiteiten zijn: het oppasuurtje, de vrouwenwerkgroep en diverse
workshops.

2.3 De Fontein: De weg naar God
Hieronder vallen alle geloofsverdiepende activiteiten zoals de Ontmoetingsavond,
Gebedswerk en de toerustingsavonden. Deze activiteiten zijn veelal gericht op het
doorverwijzen naar verdieping. Verdieping en continuïteit in geloofsgroei is bij uitstek een
taak van de kerken. De Fontein kan echter met behulp van goede lectuur, gebed en
contacten in de Stad wellicht wel mensen doorverwijzen die recent tot het geloof zijn
gekomen.

2.4 De Fontein: Helpt
De Fontein Helpt’ is een nieuw initiatief.Het gaat hierbij om praktische hulp aan mensen die
dat nodig hebben. Voor de stichting inspirerende voorbeelden zijn:
•

Stichting HiP (http://www.stichtinghip.nl)

•

Stichting Present (http://www.stichtingpresent.nl)
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3 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, dit m.n. door bemoediging en ondersteuning. Ieder naar
zijn eigen gave en talent.

3.1 Het bestuur van St. de Fontein
Het bestuur van St. de Fontein bestaat uit 4 personen met onderstaande
verantwoordelijkheden/taken:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. Fondswerver
Het bestuur is er van doordrongen dat fondswerving de belangrijkste taak is en een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Het bestuur vergadert 6 maal per jaar.
In de eerste en vierde bestuursvergadering van het jaar staat het beleidsplan en het
financieel verslag centraal. In de overige 4 bestuursvergadering staan de activiteiten van de
St. de Fontein centraal.
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3.2 De organisatie van St. de Fontein
Naast het bestuur is het de bedoeling dat er voor ieder hoofdactiviteit een
eindverantwoordelijke komt. Iemand buiten het bestuur, die met hart en ziel bouwt aan deze
activiteit.
De boekwinkel wordt gerund door Gerda Post en Gerda van Dijk.
Voor de activiteiten: Actief, De weg naar God en Helpt, zijn we op zoek naar mensen die
deze verantwoordelijkheid en uitdaging op zich willen nemen.
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4 Samenwerking
Binnen de verschillende ‘Hattemse’ kerken is het draagvlak voor de winkel en stichting groot.
Het bestuur zet zich om die reden 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, over onze
activiteiten en de financiële situatie van de stichting. Daarnaast ontvangen zij de edities van
“Fonteinnieuws”, waarin ook bestuurszaken onder de aandacht worden gebracht.
Bij nieuwe activiteiten willen we, in de fase van onderzoek en ontwikkeling, ook meer gaan
samenwerken met de kerken door het verkennen van draagvlak binnen een gemeente. Ook
willen we grote acties aankondigen en ook de verschillende gebedsteams vragen om
voorbede en geestelijke ondersteuning voor onze activiteiten.
De diverse kerkbladen kunnen mogelijk ingezet gaan worden om het draagvlak voor De
Fontein te voeden.
Naast de verbinding die er is met de Hattemse kerken is het goed om samenwerking te
zoeken met andere stichtingen en organisaties binnen Hattem en omgeving.
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5 Fondswerving
Naast inzet, tijd en enthousiasme, kost evangelisatie veel geld! Fondswerving is een
belangrijk middel om te zorgen voor voldoende financiële middelen.
•

Bijdragen vanuit de kerken.
Vanuit de kerken wordt geen structurele bijdragen meer gevraagd. Wel kunnen we op
basis van de plannen die we ontwikkelen steun vragen aan de kerken.

•

Bijdragen van particulieren.
Een aantal particulieren draagt bij aan het werk van de stichting door ondersteuning
aan de boekwinkel. Hiervoor zullen we blijvend aandacht moeten vragen.

•

Acties.
Het is goed om voor speciale doelen ook speciale acties te ondernemen. We denken
hierbij speciaal aan de jongeren, om ook hen op deze wijze bij het werk van de
Stichting te betrekken.

•

Sponsoring door christelijke bedrijven / ondernemers.
Wanneer we meer moeten investeren om plannen m.b.t. de winkel en de
ontmoetingsruimte te realiseren, zullen we ook christelijke bedrijven en ondernemers
moeten weten te interesseren voor deze plannen.

•

Verhuur van bovenverdieping.
De verdieping boven de winkel wordt verhuurd aan derden passend binnen de
doelstellingen en missie van de Stichting. We zullen de mogelijkheden m.b.t. de
verhuur inzichtelijk moeten maken.
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