Beleidsplan
Stichting Top2000-Kerkdienst

Inleiding
Met het organiseren van Top2000-kerkdiensten probeert de stichting om rand- en buitenkerkelijken
enthousiast te maken en te zorgen voor aanloop naar de kerk.
De Stichting faciliteert het stemmen via de website www.top2000kerkdienst.nl, om een TOP2000
kerkdienst te organiseren en ondersteund met het ontwikkelen en produceren van promotiemateriaal.
De Stichting treedt desgewenst adviserend op en verbindt kerkelijke genootschappen om onderling
ervaringen uit te wisselen.

Missie,visie en strategie
De Stichting zet zich in om in zo veel mogelijk verschillende kerkgenootschappen TOP2000 kerkdiensten
te doen organiseren. Momenteel vinden er ongeveer 150 diensten per jaar plaats maar het streven is
om dit verder uit te breiden. Om de groei verder te kunnen bewerkstelligen en ontwikkelen wil de
Stichting bruggen bouwen, ondersteunen, adviseren van kerkelijke genootschappen om een TOP2000
kerkdienst te kunnen organiseren.
Dit met het idee om om rand- en buitenkerkelijken enthousiast te maken en te zorgen voor aanloop
naar de kerk.
Om dit te bereiken wordt er ondersteuning geboden via de website top2000kerkdienst.nl om
deelnemende kerkgenootschappen in de gelegenheid te stellen om promotiemateriaal te bestellen en
te kunnen stemmen.

Doelstelling
Het helpen, ondersteunen, adviseren en begeleiden van kerkgenootschappen bij het doen organiseren
van muzikale kerkdiensten.
Het promoten en informatie aanbieden van de Stichting door gebruikmaking van (social)media, internet
en interne communicatiemiddelen van kerkgenootschappen.
Samenwerken met verschillende relevante organisaties en instellingen.

Huidige situatie
De Stichting is opgericht op 11 december 2018 maar is al actief sinds eind 2014. In 2013 vond de eerste
TOP2000 kerkdienst plaats. In 2018 werden er maar liefst 128 Top2000 Kerkdiensten georganiseerd
door het land.
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Activiteiten van de organisatie
Via de website Top2000kerkdienst.nl kunnen geinteresseerde organisatoren zich aanmelden voor het
organiseren van een dienst. Door zichzelf aan te melden ontvangt men een login op de website waar
men downloads kan vinden die helpen bij het samenstellen en promoten van een Top2000 kerkdienst.
Bij een betaald pakket ontvangt men (afhankelijk van type pakket) tevens een spandoek, flyers en/of
posters. Ook is het mogelijk om voor de organisatoren stemmen te verzamelen en de dienst extra
exposure te geven via een eigen gedeelte binnen Top2000kerkdienst.nl
Het publiek kan op haar beurt via de website zien waar Top2000-kerkdiensten plaatsvinden in de
agenda, stemmen op mooie nummers voor in de dienst en lezen over het thema muziek in het
algemeen.
In de komende periode is het doel om de TOP2000 kerkdienst te promoten binnen de Nederlandse
kerkgenootschappen. Het samenstellen van een forum via de website en een contactpersoon per
provincie aan te stellen. Deze contactpersoon kan in de regio adviserend optreden.

Organisatie
Top2000-kerkdienst is een initiatief van dominee Fred Omvlee. En is onder de vlag van MijnKerk
gelanceerd in 2015 met hulp van Jeroen de Rooij en Don Engelbracht.
Eind juni is besloten om de Top2000 kerkdienst los te koppelen van Mijn Kerk en hebben Fred Omvlee,
Jeroen de Rooij en Don Engelbracht aangegeven dit project graag voort te zetten. Dit zullen zij gaan
doen met behulp van andere geïnteresseerden en vrijwilligers.
In 2019 is Peter Eulderink erbij gekomen om het team te versterken.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit Fred Omvlee (voorzitter), Jeroen de Rooij (penningmeester) en
Don Engelbracht (secretaris).
Bestuursleden krijgen voor hun verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding
voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Werknemers
De Stichting heeft geen gesalarieerde medewerkers in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Financiën
De activiteiten worden gefinancierd door baten die voortkomen uit geleverde ondersteuning en
diensten. Daarnaast heeft zij tot 2 maal toe een kleine subsidie ten behoeve van een vernieuwend
missionair project mogen ontvangen vanuit de Protestantse Kerk Nederland.
Mogelijke andere inkomsten kunnen in de toekomst worden gehaald uit:
●
●
●

fondsenwerving en/of crowdfunding
Donaties, sponsorgelden en giften
Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen
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●
●

Revenuen van het vermogen
Overige bijdragen en inkomsten

Het geld wordt beheerd door de penningmeester en de financiën worden jaarlijks gepubliceerd.

Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen wat noodzakelijk is voor de continuïteit van de Stichting.

Contactgegevens
Stichting Top2000 Kerkdienst
Postadres:

Veldkersmeen 4
3866 RA Harderwijk

E-mail:

info@top2000kerkdienst.nl

RSIN:
KVK:
Bank:

859458477
73319066
SNS - NL77 SNSB 0773 1848 99
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