Stichting Cephas
Beleidsplan 2021-2025

1. Inleiding:
Dit beleidsplan betreft 5 jaren van 2021 tot en met het jaar 2025. Het is een plan op
hoofdlijnen, dat jaarlijks geëvalueerd en – naar behoefte of naar omstandigheden – aangepast
zal worden. Jaarlijks wordt in de jaarrapportage verslag gedaan van de activiteiten en de
realisatie van de doelstellingen
2. Doelstelling:
Statutair heeft Stichting Cephas, de volgende doelstelling:
1) het inzamelen van middelen ten behoeve van, en het verlenen van geestelijke en
stoffelijke steun aan personen en/of instellingen en/of stichtingen die deze steun
behoeven, in het bijzonder aan christenen en christelijke instellingen in het Verre
Oosten, maar ook in het Midden Oosten, en in het algemeen ten behoeve van- en aan
christelijke charitatieve instellingen en/of christenen die zich de bestrijding van
bepaalde noden op geestelijk of stoffelijk terrein, nationaal of internationaal, tot taak
stellen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2)
•
•
•
•
•
•

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Het opzetten van ontwikkelingsprojecten;
Het (doen) verzorgen van Protestants Christelijk onderwijs op allerlei gebieden;
Het (doen) verlenen van medische zorg;
Het (doen) verlenen van (financiële) hulp;
Support voor kinderen die door allerlei omstandigheden geen of gebrekkig onderwijs
kunnen krijgen, dit o.a. in Cambodja, Afrika
Het verrichten van alle wettige middelen welke dienstig (kunnen) zijn aan het
realiseren van de doelstellingen en het maatschappelijk belang van de Stichting.

3. Algemene Activiteiten:
1. Steun aan maatschappelijke organisaties c.q. fondsen met maatschappelijk belang.
2. Het verlenen van een microcredit waarmee een start kan worden gemaakt een eigen, klein
bedrijfje op te zetten en op die manier in het onderhoud te voorzien.
3. Het stimuleren van “business as mission” in overeenstemming met de doelstellingen van de
Stichting.
4. Het mogelijk maken c.q. financieren van Master opleidingen en Promotie mogelijkheden
van buitenlandse studenten aan een Nederlandse universiteit, waarbij hun vaardigheden
weer ten gunste kunnen komen van het land van oorsprong.
5. De continuiteit van het bestuur is gewaarborgd. De bestuursleden zijn zeer betrokken bij de
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doelstelling van de Stichting . De jaarrekening wordt door een externe partij
samengesteld.

4. Werkwijze:
In principe gaat Stichting Cephas uit van een hulpvraag via ontwikkelingsorganisaties of
via personen die voor deze organisaties en/of kerken werkzaam zijn. Het is van belang dat
organisaties achter deze werkers staan, hen aanbeveelt, support verleent en zich mede
verantwoordelijk voelt.

1. Het bestuur vergadert als regel 1 keer per jaar, dit in overeenstemming met de statuten
van de Stichting. Besluiten kunnen ook in overleg per email worden genomen.
2. Werkers in het buitenland kunnen persoonlijk worden bezocht door bestuursleden, voor
overleg, informatie en uit belangstelling of ter bemoediging.
3.

Betrokkenheid bij projecten en personen is een aanbeveling en wordt mogelijk gemaakt
door informatie- en nieuwsbrieven.

Vandaar het devies of motto:
“Tell me, Show me and Involve me”.

4. Fondswerving:
Het inkomen van de Stichting bestaat uit dividend van een deelneming, giften, schenkingen,
en legaten van particulieren en andere stichtingen. Fondsen worden niet actief geworven. Het
bestuur neemt geen risico in beleggen. Er is een website die opereert onder de naam:
www.stichtingcephas.com Hierin wordt vermeld op welke projecten is ingegaan en welke
projecten zijn gerealiseerd.
5. Financiën
De Stichting heeft geen personeel. De bestuursleden ontvangen geen honorering. Reis- en
verblijfskosten worden op verzoek vergoed.

Zwartebroek, april 2021
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