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Inleiding
Stichting KKI Una Sancta wordt in oktober 2015 opgericht. In dit document wordt het
strategisch beleid van de stichting beschreven. Hierin wordt de hoofdlijnen van haar
doelstellingen, organisatiestructuur en financiele middelen.
Termijn van een beleidsplan
Dit beleidsplan wordt opgesteld voor een termijn van 2016 – 2018.
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1.

Missie/visie

Stichting KKI Una Sancta streeft ernaar het ondersteunen van een harmonieuze samenleving
van de Indonesische katholieke kerkgemeenschappen in Nederland.

1.2

Doelstelling

Stichting KKI Una Sancta heeft ten doel om diensten en financiele steun te verlenen aan de
Indonesische katholieke kerkgemeenschappen in Nederland die streven naar het behoud en
een (harmonieuze) ontwikkeling van de katholieke Indonesische gemeenschap en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

1.3

Strategie

Op dit moment ondersteunt Stichting KKI Una Sancta een katholieke kerkgemeenschap in
Den Haag – KKI Den Haag – met het faciliteren van zijn activiteiten. De stichting heeft een
kerk gehuurd waar de gemeenschap twee keer per maand de kerkelijke diensten kan
houden. Om de huur te kunnen betalen werven de stichting de donatie en collecte.

2. Organisatie
Stichting KKI Una Sancta
KvK-nummer: 64297195
RSIN: 855604359
Type ANBI organisatie: kerkgenootschap
Postadres: Artemisschelphof 11, 2492 HE Den Haag
Email: stichting.kki.unasancta@gmail.com
Telefoonnummer: 06-48966311 (secretaris)
Het bestuur van de stichting wordt opgebouwd door een aantal vrijwilligers uit de
Indonesische katholieke kerkgemeenschap. Het bestuur is onafhankelijk en ontvangt geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

dhr. Rudy Gunawan
dhr. Tommy Juwono
dhr. Andriew Lim
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5.

Financiën

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- Donaties
- Collectes
De opbrengsten uit donaties en collectes worden in de bankrekening van de stichting
gestoort. Ieder periode worden alle kosten hieruit betaald.
DE stichting zal geen personeel in dienst nemen, maar enkel werken met vrijwilligers die
geen beloning krijgen van de stichting. Ook het bestuur van de stichting kan geen aanspraak
maken op een beloning. In bepaalde situaties kan de stichting een onkostenvergoeding
toekennen aan een vrijwilliger of een bestuurden. De stichting zal hier terughoudend mee
omgaan.
Sinds de oprichting van de stichting in oktober vorig jaar heeft de stichting voldoende
opbrengsten binnen gehaald om al de kosten ten opzichte van haar doelen af te betalen. Aan
het eind van het jaar wordt een jaarrapportage gepubliceerd.
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