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Beleidsplan NACE 2017-2022

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting New Anointing Church Emmanuel (NACE) voor de
periode van 2017 tot 2022.
Dit beleidsplan bestaat uit vier hoofdstukken. In Hoofdstuk één treft u de geschiedenis, de
organisatie, de identiteit, de doelstelling, de visie en missie en de activiteiten van NACE. In
het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsvoornemens en -prioriteiten. Hoofdstuk
drie richt zich op de financiën met name geldwerving, -beheer, balans van baten en lasten,
beloningsbeleid en uitkering eventueel liquiditeitssaldo. Het laatste hoofdstuk staat stil bij
de kansen en uitdagingen die het bestuur van NACE ziet.
HOOFDSTUK EEN
Geschiedenis, organisatie, identiteit, doelstelling, visie, missie en activiteiten NACE
1.1. Geschiedenis
De stichting New Anointing Church Emmanuel (NACE) is een christelijke organisatie en was
opgericht op 8 oktober 2002 door voorganger Y. Beers – Tokaay. In de loop van de jaren
heeft zij haar kleinzoon, de heer C.F.A. Nivillac getraind en opgeleid tot voorganger. Hij heeft
ook onder haar leiding gewerkt als co-voorganger en voorzitter van deze stichting. Na
overlijden van mevrouw Beers – Tokaay heeft hij de volledige leiding van deze stichting op
zich genomen, uiteraard met hulp van de andere bestuursleden.
De stichting heeft als hoofdactiviteit het prediken van het Evangelie vanuit Gods Woord, de
Bijbel, en het behartigen van de belangen van de kwetsbare groepen. In 2008 is NACE gaan
samenwerken onder ‘moederkerk’ Church of God of Prophecy (COGOP), die wereldwijd
vestigingen heeft. In 2010 is de heer Nivillac getrouwd met mevrouw C.P. Gijsbertha die hem
in de bediening ondersteunt en sindsdien ook in opleiding/ training is voor voorganger.
Naast het prediken van het Evangelie van Jezus, verricht de stichting veel op sociaal
maatschappelijk gebied.
1.2. Organisatie
De stichting heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en
penningmeester. Het volledige bestuur bestaat uit twee extra leden, waarvan één stichting
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Church of God of Prophecy NL is. Dit linkt de stichting weer met de moederkerk aan wie er
regelmatig verantwoording en rapportages van de verrichte activiteiten wordt doorgegeven.
De stichting heeft geen personen in dienst en heeft geen raad van commissarissen/toezicht.
Er is geen meerderheid van familieleden aanwezig in het bestuur en het bestuur is
gezamenlijk bevoegd. Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen
van de stichting als zijne hun eigen vermogen. Het bestuur komt minimaal één keer per twee
maanden samen voor een vergadering.
Naam
C.F.A. Nivillac
C.P. Nivillac – Gijsbertha
B.V. Bernabela – Elizabeth
H.A. Margarittha
Stichting Church of God of Prophecy NL

Titel / functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Beloning
geen
geen
geen
geen
geen

1.3. Identiteit
De identiteit van de stichting is verankerd in ons christelijk geloof en naaste liefde voor
mensen binnen en buiten onze kerkgemeente. NACE gelooft in de drie-eenheid (God de
Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest), NACE erkent de Bijbel als het Woord van God,
geïnspireerd door de Heilige Geest, en heeft de Bijbel als grondslag voor het functioneren
van de stichting.
NACE heeft geen winstoogmerk. Indien er commerciële activiteiten worden verricht, komt
het opgebrachte geld weer ten goede van de hoofddoelstelling van de stichting. We werken
nauw samen met SKIN Rotterdam en staan altijd klaar om andere christelijke organisaties te
ondersteunen en/of te helpen waar mogelijk.
1.4. Doelstelling
De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woord. Wijze waarop de doelstelling wordt behaald, is door het organiseren van
samenkomsten, Bijbelstudie, Gebedsdiensten, evangelisatieprojecten, workshops, seminars,
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jeugddiensten, familiekampen, vrouwen en mannendiensten. Het helpen van mensen die in
nood zijn, zoals Jezus ons geleerd heeft, en het helpen van mensen die bevrijd willen worden
door de kracht van Jezus Christus.
Daarnaast organiseert de stichting ook maatschappelijke projecten zoals kledingwinkel,
voedselbank, Taallessen (vb. Nederlandse les, toekomst Engelse en Spaanse lessen), hulp bij
het invullen van formulieren, opstellen van brieven voor instanties en/of bellen naar
instanties, budgetmaatje/ trainingen.
1.5. Visie en Missie
Visie:
New Anointing Church Emmanuel heeft als visie een kerkgemeente te zijn voor jong en oud,
waar de liefde van Jezus centraal staat, waar alle naties welkom zijn, waar we discipelen
voor Jezus vormen om het evangelie te verspreiden en om de liefde van Jezus te tonen aan
onze omgeving.
Missie:
Wij zijn een liefdevolle gemeente die aan het Koninkrijk Gods werkt door studie te geven,
mensen te laten dienen, hun te steunen en sociaal actief te laten zijn voor het Koninkrijk
Gods.
Kernwaardes:
De kernwaardes van de stichting zijn: gebed, leiderschapsontwikkeling, oogst,
rentmeesterschap en medeleven.
1.6. Activiteiten
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het verkondigen van de Evangelie van Jezus en
daarnaast wil de stichting hoog maatschappelijke bijdragen leveren aan de samenleving in
Nederland. Kerken en christelijke stichtingen zoals NACE vormen een netwerk van hulp,
opvang en troost. De stichting fungeert ook als wegwijzer naar de vraagwijzer en andere
instanties. De activiteiten zijn heel divers en voor jong, oud, man, vrouw en zijn
laagdrempelig zodat mensen op welk niveau dan ook kunnen bereiken.
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Overzicht van de activiteiten:
Prediking, Lezingen Kinderzomerfeest
Gebedsdiensten
Jeugdbijeenkomsten/GPI
Bijbelstudie
Mannen-/Vrouwenbijeenkomsten
Evangelisatie
Budgettrainingen

Hulp met brieven/formulieren
Nederlandse lessen
Workshops
Voedsel- en Kledingbank

HOOFDSTUK TWEE
Beleidsplan
2.1. Beleidsplan
De stichting gelooft dat het Woord van God de mensen kracht, wijsheid en richting geeft
voor hun geestelijke en dagelijks sociale leven. Het Woord helpt met gezonde normen en
waarden, (her-)krijgen van zelfrespect, zelfvertrouwen.
Op basis van het hierboven beschrevene heeft NACE het beleidsplan als volgt gedefinieerd:
Het verkondigen van de Evangelie van Jezus Christus en op het gebied van samenleving en
maatschappij onze naasten te helpen en ondersteunen op diverse gebieden.
De uitvoering van het verkondigen van de Evangelie zal plaatsvinden d.m.v.:
 Prediking, lezingen
Evangelisatie
 Bijbelstudie
Gebedsavonden
 Counseling
Mannen-/vrouwen/jongerenbijeenkomsten
 Seminars
De uitvoering van de activiteiten op sociaal maatschappelijk gebied zal plaatsvinden d.m.v.
 Trainingen/ (Taal) Lessen
 Workshop
 Hulp bij invullen formulieren
 Voedsel-/Kledingbank
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2.2. Toekomstplan
In het verleden was de stichting onder leiding van mevrouw Beers – Tokaay actief in
verslaafdenzorg en opvang. Het is de wens van de stichting om in de toekomst deze
activiteiten weer op te pakken. Op het moment van het samenstellen van dit beleidsplan
was er geen mankracht en geld om dit te verwezenlijken, maar dit wordt heroverwogen in
2022.
HOOFDSTUK DRIE:
Financiën
3.1. Geldwerving
Naast de giften/tienden en donaties zijn de inkomsten van NACE voor een belangrijk deel
afkomstig van fundraising, verkoop van versnaperingen na de zondagdienst. Er wordt
gezocht naar andere fondsen en/of sponsors die het werk van NACE financieel kunnen
steunen. Zo heeft de stichting zich aangemeld via sponsormeter.nl
Het boekjaar van de stichting loopt van januari tot december (kalenderjaar). Aan het eind
van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en lasten, met
toelichting binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze
binnen de 6 maanden controleren, tekenen en bekendmaken aan de andere leden van de
gemeente. Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor het publiceren van de staat van
baten en lasten op eigen website of een publicatie website.
3.2. Beloningsbeleid
Stichting NACE heeft geen betaalde personen. Het bestuur en medewerkers doen hun werk
geheel onbezoldigd. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen
geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding
krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.
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3.3. Uitkering liquiditeitssaldo
Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig
saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de
stichting. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling met een gelijksoortige doelstelling.

HOOFDSTUK VIER:
Kansen en Uitdagingen
De stichting bestaat al ruim achttien jaar en heeft mooie resultaten behaald met bepaalde
activiteiten, maar er waren ook uitdagingen. Gelukkig met Gods hulp en een trouwe groep
leden heeft de stichting al de continuïteit kunnen behouden. Hoe de toekomst er voor NACE
eruit zal zien, is niet te voorspellen. Wij hebben een sterk geloof en vertrouwen in God, maar
wij zijn ook bewust dat er externe factoren zijn die ons toekomst kan beïnvloeden. Eén van
die factoren is bijvoorbeeld de verhoudingen tussen religie en de samenleving en hoe dit
zich verder ontwikkeld. Wisselwerkingen tussen gebeurtenissen op nationaal en
internationaal niveau zullen het voor ons noodzakelijk maken steeds alerter in te spelen op
deze ontwikkelingen en relevante informatie door te geven aan onze leden. Daarin liggen
onze kansen en uitdagingen. Daarnaast is de stichting volledig afhankelijk van giften en
donaties. In de tijden van persoonlijke of gezamenlijke crisis fluctueren de giften enorm.
Daarom zijn we de laatste jaren meer actiever geworden met structurele fundraising en
fondsenwerving.
4.1. Kansen
De stichting ziet voornamelijk kansen op het gebied van evangelisatie en de
maatschappelijke projecten zoals voedsel- en kledingbank, hulp bij invullen van formulieren,
trainingen geven.
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4.2. Uitdagingen
De voornaamste uitdaging is het genereren van voldoende geld om alle activiteiten en
doelstellingen te realiseren. De stichting gaat in de beleidstermijn meer fundraisingen doen
en werken aan fondsenwerving.
TENSLOTTE
Het bestuur en leden van NACE verwachten op basis van dit beleidsplan de doelstelling(en)
van NACE te kunnen verwezenlijken en een bijdrage aan de Nederlandse samenleving verder
te realiseren
Bestuur en leven van NACE

8

