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1. Inleiding
Het beleidsplan van ´Stichting Charisma Volle Evangelie Gemeente Venlo´
omschrijft in algemene zin de activiteiten voor Free Gospel Church die binnen
het kerkgenootschap plaatsvinden en de verantwoordingen die daarmee
samenhangen. Als beleidsperiode is gekozen voor de jaren 2021 tot en met
2024. Een periode die lang genoeg is om de zaken die nu in transitie zijn tot
wasdom te zien komen. Het is een uitdaging voor de Fee Gospel Church om
als kerkgenootschap de fundamenten waarop wij gegrond willen zijn, te
ontwikkelen en te zoeken naar nieuwe wegen die in deze tijd en in de nabije
toekomst vitaal zijn.
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2. Visie, missie en waarden

2.1 Visie Free Gospel Church
God houdt van iedereen! Hij gaf Zijn zoon Jezus om ons te redden. Daarom
hebben we Hem lief boven alles en elkaar zoals Hij ons liefheeft.
Onvoorwaardelijk, overvloedig en aanhoudend zodat mensen gaan
ontdekken wie Jezus is.

2.2 Missie Free Gospel Church
Als gemeente in Venlo willen we aan iedereen laten zien en vertellen dat
God van alle mensen houdt. Via levendige diensten op zondag, voor jong en
oud, en uitnodigende activiteiten doordeweeks, laten we zien wie Jezus is.
We helpen mensen om Jezus te leren kennen, Hem te volgen en te worden
als Hij.

2.3 Waarden Free Gospel Church
Liefde is Gods belangrijkste waarde. Vanuit die liefde is God goed, trouw en
waarheid.
En Hij is nog zoveel meer! omdat wij als gemeente uniek zijn moedigt God ons
aan om ons te focussen op een aantal specifieke waarden. Met de Heilige
Geest als Helper, mogen we de waarden gaan uitleven op een manier zoals
God het bedoelt heeft zodat mensen gaan ontdekken wie God is in al zijn
volheid door Zijn zoon Jezus.

Genadevol - We accepteren, waarderen en vergeven elkaar.
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3. Karakter van de gemeente
3.1 De kenmerken van de gemeente

 Gastvrijheid

We heten iedereen welkom!
 Thuishaven

We zijn een familie en genieten van elkaar.
Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen zich thuis voelt.
 Dienstbaar

We dienen elkaar.
 Zorgzaam

We zorgen voor elkaar!
 Groei

Jezus heeft de gemeente bedacht om Hem te vertegenwoordigen. Daarom
vinden we groei in aantal, persoonlijke ontwikkeling en ervaring belangrijk en
zorgen we voor goede condities zodat dat mogelijk is. Door zo te groeien met
elkaar zijn we een gemeente die zich ontwikkeld en leeft.

4
Stichting Charisma Volle Evangelie Gemente Venlo – Beleidsplan

www.freegospelchurch.nl

Free Gospel Church
A
P
M

Declarantenweg 29
5915 PH Venlo
06 22439012

3.2 Free Gospel Church wil een gemeente zijn
 waar liefde heerst, Goddelijk geïnspireerde eenheid en gemeenschap
der heiligen is. (Fellowship)
 van bovennatuurlijke verwachting.
 van overwinningsleven.
 van veiligheid en geborgenheid.
 van vertroosting
 waar iedereen belangrijk is.
 waar iedereen kan ontvangen.
 die zich uitstrekt naar het verlorene.
 van zendingsgerichtheid.
 van toewijding.
 van financiële zegen en Gods voorzienigheid.
 van gastvrijheid.
 waar ruimte is om te groeien.
 met bijbels leiderschap.
 waar het Woord van God centraal staat.
 waar de Heilige Geest het voor het zeggen heeft.
 van gebed.
 van geloof.
 van genezing
 van herstel

Samen als gemeente deelhebben aan de grote opdracht:
‘En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in
den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen
onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot
de voleinding der wereld. Amen.’ (Matth 28:18-20)
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3.3 Zorgen voor elkaar
Kenmerkend voor Free Gospel Church is het bij velen aanwezige verlangen
om het geloof in God om te zetten in betrokkenheid met de wereld om ons
heen. Kerk-zijn laat je ook zien door je in te zetten voor een betere
samenleving, dichtbij en ver weg. Daarin staan begrippen als ‘omzien naar
elkaar, ‘betrokken bij de samenleving’, ‘helpen om verlichting te brengen’ en
‘naastenliefde’ hoog in het vaandel.
Voor ons spreekt het dus voor zich dat we ons geloof in Jezus Christus, die zelf
zijn leven voor ons gaf, willen blijven omzetten in het dragen van onze
verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. Wij streven erna om dit
samen als gemeente handen en voeten te geven, dichtbij en ver weg.
Wij streven naar samenwerking met organisaties die vanuit hun eigenheid
willen bijdragen aan het geestelijk en materieel welzijn van de mensen in
Venlo en omstreken.
Ook voelen wij ons betrokken bij wat er in de wereld gebeurd.
Daarom hebben wij gekozen om de komende jaren ook missiewerk te
verrichten en te ondersteunen in o.a. Indonesië, India en Pakistan.

4. Activiteiten en studies
4.1 Wekelijkse activiteiten
Om de doelstellingen te verwezenlijken en in de praktijk gestalte te geven
organiseert de Free Gospel Church wekelijks diverse activiteiten zoals:
 Celebrations: iedere zondag vindt er een samenkomst plaats waarbij
samen het geloof wordt beleeft met muziek en prediking. Gedurende
de eredienst is er ook een kinder/jeugddienst.
 Bidstonden: iedere maandag is er een bidstond waarbij gebed
centraal staat.
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 Discipleschapstrainingen: iedere woensdag wordt er een leerjaar
behandeld van de discipleschapstrainingen
 Bijbelstudies: iedere vrijdag is er een bijbelstudie waarbij er
verdiepingen uit de bijbel worden behandeld

4.2 Structurele en incidentele activiteiten

 Mannenochtend: er worden jaarlijks een aantal mannenochtenden
georganiseerd. De frequentie hiervan is nog niet vastgesteld.
 Kerst en paasviering: Jaarlijks vindt er een paas en kerstviering plaats.
 Avonddiensten/gastsprekers: Tevens vinden er jaarlijks een aantal
avonddiensten plaats die ruimte bieden om gastsprekers uit te
nodigen.
 Externe activiteiten: zoals het bezoeken van conferenties extern.

4.3 Studies
Een deel van de activiteiten bestaat uit deels betaalde en onbetaalde
studies. Een betaalde studie houdt in dat voor het realiseren van de studie
een financiële bijdrage nodig is. Hierbij te denken aan lesmateriaal, het
betalen van een gastdocent, diploma of certificaat, lunch of dinner (indien
van toepassing). Details en kosten voor studies zijn terug te vinden in de
informatiegids van Free Gospel Church. Voor nieuwe studies of evenementen
worden eventuele kosten nader per mail, eventueel website of mondeling
bekend gemaakt.
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5. Organisatie

5.1 Organisatiebeschrijving
De Free Gospel Church is een lokale gemeente waar wekelijks gasten en
bezoekers, leden en zogenaamde ambtdragers, te weten: voorgangers,
predikanten, leraren, zendelingen en andere geestelijke werkers elkaar
ontmoeten om samen het geloof te beleven op de manier zo hoe die in de
missie is omschreven.

5.2 Grondslag
De grondslag van het kerkgenootschap is het gemeenschappelijk geloof in
het Woord van God, de Bijbel en de erkenning daarvan als absolute richtlijn
voor het persoonlijke en gemeentelijke geloof en leven. De geloofsbasis is
terug te vinden in de informatiegids van Free Gospel Church waarin het
geloofsbeleidenis omschreven en samengevat is.

5.3 Doelstelling
Free Gospel Church houdt zich ten doel om leden geestelijk toe te rusten en
indien nodig te voorzien van een stuk hulpverlening in de vorm van pastorale
begeleiding en huisbezoeken. In sommige gevallen kunnen mensen
doorverwezen worden naar instellingen bij problemen op het gebied van;
oa. verslaving, financiën, huisvesting of psychische hulp.

5.4 Financiën
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- Tienden(giften) en donaties;
- Subsidie en fondsen
- revenuen uit haar activiteiten/catering (deze worden geadministreerd in
een kasboek)
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6. Lidmaatschap
Iedereen kan vrijblijvend lid worden.
Lid worden houd in; om samen verantwoordlijkheden te dragen, zowel
financieël, alswel in het uitvoeren van je taken / bediening en het nakomen
van je afspraken.
Het lidmaatschap is niet bindend en kan te allen tijde opgezegd worden.
Meer informatie over het ´Algemeen lidmaatschap regelement´ is terug te
vinden in de informatiegids van Free Gospel Church.

6.1 Ledenadministratie

Leden worden voorzien van een informatiegids waardoor ze geïnformeerd
worden over o.a. de visie, het lidmaatschap, acitiviteiten. Tevens worden ze
opgenomen in de ledenadministratie.



Leden mogen verwachten dat ze op de hoogte worden gehouden
van : activiteiten en bepaalde ontwikkelingen van de gemeente.



Leden mogen verwachten dat Stiching Charisma Volle Evangelie
Gemeente Venlo vertrouwelijk met hun persoonsgegevens omgaat en
de richtlijnen van de AVG (Algemene verordening gegevens bescherming) naleeft en hanteert.



Verder wordt er jaarlijks een persoonlijk overzicht van de geregistreerde
giften en donaties verstrekt.

7. Organisatiestructuur


De hoogste leiding in alle zaken is God. In de Gemeente is Christus het
Hoofd en Hij geeft leiding door de Heilige Geest. De Geest werkt deze
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leiding uit in verschillende bedieningen en ambten, met verschillende
verantwoordelijkheden.


De Gemeente wordt geleid door een oudstenteam (Titus 1:5,
Handelingen 14:23 en 20:17), mannen en vrouwen die voldoen aan het
profiel van een oudste (1 Timoteüs 3:1-7 en Titus 1:5-9) en die een
roeping van God op hun leven hebben om de gemeente toe te rusten
God en de wereld te dienen (Efeziërs 4:11).



Het oudstenteam wordt geleid door een voorgangersechtpaar. Het
voorgangersechtpaar vormt met de oudsten en diakenen het
leiderschapsteam van de gemeente

7.1 Huidige structuuropbouw Free Gospel Church
Free Gospel Church werkt en streeft naar de 5 voudige bediening.
De vijfvoudige bediening is door God aan de gemeente gegeven om ons
dichter bij Jezus te brengen waardoor de gemeente kan groeien in éénheid.
De personen die deze bedieningen dragen zijn apostel, profeet, evangelist,
herder en leraar.
Deze bedieningen zetten 5 stromen van Gods genade vrij, zodat bijvoorbeeld
herderschap, leraarschap en profetie in de gemeente vermenigvuldigd
worden.

De structuur binnen Free Gospel Church is onderverdeeld in de volgende 3
hoofdcatergorieën:

1

2

3
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1. Leadership bestaat uit: Voorgangersechtpaar,
Oudstenechtpaar en Diakenechtpaar.

2. Ministry Team oftewel opzienersteam bestaat uit: Leraar,
Gebedsleiders, Hoofd kinderdienst, Jeugdleider,
Worshipbediening
3. Task Team bestaat uit: Hoofd cathering,
Beam & Media, Facility, BHV, Corvee

7.2 Het leiderschapsteam (Leadership)
Het huidig leiderschapsteam van Free Gospel Church bestaat op dit moment
uit:
-

Voorgangersechtpaar*
Oudstenechtpaar / diakenechtpaar **

*Markus Spittka

- Herder
- Profetisch/visionaire
- Worship

*Khadija Spittka

- Herder
- Profetisch/visionaire
- Worship / genezing
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- Opziener
- Operationele zaken
- Ordedienst

- Opziener
- Operationele zaken
- Schoonmaak

**Free Gospel Church heeft op dit moment één operationeel
diakenechtpaar en nog geen oudste echtpaar.

7.3 Het Ministry team (opzienersteam)

Het huidig ministry team van Free Gospel Church is onderverdeeld in:

-

-

Leraar
Ondererwijzer
Prediking

Gebedsleiders
Hoofd kinderleidster
Worship (in opleiding)

- Nazorg en Pastoraat

-

Hoofd catering
(balie functie)
Administratie
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7.4 Het Task team
Het huidig task team van Free Gospel Church is onderverdeeld in:

- Gast - heer/vrouw
- Corvee/schoonmaak
- Decoratie
- Assistent:
....keuken/kinderdienst

Assistent van:
- Facilitair
- Audio & Geluid

Deze taken kunnen indien nodig afwisselend of tijdelijk ingevuld worden door
mensen met bekwaamheden en ervaring.
Aanstelling geschiedt uitsluitend i.o.m of aangewezen door personen uit het
Leadership en/of het Ministry team.

7.5 Leiderschapsontwikkeling (Leiderschap en Ministry team)
Gemeenten worden geleid door voorgangers en of oudsten die daartoe zijn
aangesteld. Het leiderschap is er om de gemeente richting te geven en de
gemeente bescherming en veiligheid te bieden om zo een gezonde
gemeente te kunnen zijn. Leiderschap dient echter ontwikkeld te worden
zowel aan de kant van het karakter en gedrag als aan de vaardigheden
kant van de leider. Free Gospel Church gelooft dat gezonde leiders een
belangrijke positieve invloed hebben in het ontwikkelen van een gezonde
gemeente. De Free Gospel Church stelt zich dan ook ten doel om door
middel van training en toerusting, coaching van leiders, het verzorgen van
netwerk ontmoetingen en het verzorgen van ondersteunend materiaal,
leiders te helpen zich te ontwikkelen om zo als gezonde leiders te kunnen
functioneren. Daarnaast streeft de Free Gospel Church ernaar om samen te
werken met gemeenten en bedieningen die bezig zijn met het ontwikkelen
van leiders.
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8. Gemeente netwerk en relatieopbouw
Free Gospel Church hecht veel waarde aan onderlinge relatiebouw,
vriendschap, erkenning en waardering en laat zich op dit moment toerusten
door trainingsdagen van o.a. de VPE en Fivefoldministry.nl

9.

Beloningsstructuur

Free Gospel Church kent nog geen beloning in de vorm van een salaris aan
bestuursleden.
Wel heeft het bestuur gekozen om 0,5 Fte (professionele kracht) in loondienst
te nemen voor het geestelijk begeleiden en counselen van (kwetsbare)
mensen. Deze wordt beloont met een salaris vergelijkbaar volgens de CAO
‘Welzijn en maatschappelijke dienstverlening’.
Voor de voorgangers worden verder reiskosten, kosten voor het realiseren van
hulpverlenening te denken aan communicatiemiddelen en kosten voor
trainingen en opleidingen vergoedt.
Verdere onkosten die ten goede komen voor de opbouw en ontwikkeling
van de gemeente kunnen ook vergoed worden.

10. Vrijwilligersbeleid
De inzet van vrijwilligers is essentieel voor het functioneren van de Free Gospel
Church als beweging en als kerkgenootschap. Een ieder met haar/zijn eigen
talenten. Dat roept tevens de verplichting op zorgvuldig met elkaar om te
gaan, zodat iedereen tot zijn recht komt en de waardering krijgt die zij
verdient. De vrijwilligers kunnen worden onderscheiden in:
 Leden Leiderschap, plaatselijk bestuur e.d. (Leadership)
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 Niet bestuurlijke functies zoals gebedsleider, worshipleider,
Kinderleidster(s), catering, corvee (Ministry en Task Team)
De betrokkenheid van de gemeenteleden zelf bepaalt in hoeverre zij zich
beschikbaar stellen voor functies binnen de gemeente. Binnen het geheel
van gemeente zijn hebben bestuur en leden een zorgtaak tegenover elkaar.
Binnen die taak vallen onder meer: Het begeleiden en inwerken van
vrijwilligers door ervaren gemeenteleden, het zorgen voor adequate scholing
en toerusting o.a. door het aanbieden van cursussen en het tonen van
waardering voor de inzet van vrijwilligers.

10.1 In bepaalde situaties kun je een vergoeding krijgen voor
gemaakte kosten
Maak jij kosten die je niet declareert aan de stichting, dan doe je een gift.
Je mag deze gift aftrekken als een gewone gift. Je moet dit wel kunnen
aantonen met de voorwaarde dat de ´Stichting Charisma Volle Evangelie
Gemeente Charisma Venlo´ een verklaring afgeeft in de vorm van een
vrijwilligersovereenkomst, dat je je hebt ingezet als vrijwilliger.

11.

Verantwoording

De financiële rapportage wordt door de penningmeester en de secretaris
samengesteld en wordt één maal per jaar gecontroleerd. Het boekjaar van
de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
De jaarrekening, balans, staat van baten en lasten wordt jaarlijks vastgelegd
in een financieel jaarverslag welke online via de website van Free Gospel
Church wordt gepubliceerd en indien nodig wordt verstrekt aan een subsidie
of fondsverstrekker.
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Bestuur stichting Volle Evangelie Gemeente Venlo

Free Gospel Church is een activiteit van Stichting ´Volle Evangelie Gemeente
Charisma Venlo´. Deze stichting staat ingeschreven bij Kamer van
Koophandel onder nummer K.v.K. 12068428.
Het huidig functioneel bestuur van deze stichting bestaat uit:
Wil Lotz
Nicole Engelen
Markus Spittka

– Voorzitter
– Penningmeester
– Secretaris

De stichting beschikt niet over een geldig BTW nummer.
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig
vervangt, ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).

13.

ANBI (giften en tienden)

Stichting Volle Evangelie Gemeente Venlo is een voldoet aan de normen van
ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Het RSIN nummer is 818558040.
Dat houdt in: de door de Stichting geregistreerde giften en tienden mogen
door de donateur worden afgetrokken bij de belastingdienst.
Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken bij de penningmeester. Je
ontvangt in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar een totaaloverzicht
van de giften over het geheel kalenderjaar ervoor.
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